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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

5 : 

 اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا

 هباحصأو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «. هللا

 .ةاجنلاو رشحلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو . ةادهلا ةمئألا

 نأ دارأ نم لك ىلع بجي ةيلوصأ دعاوق هذهف : دعب امأ

 ال ةمدقم اهنأل , اهتفرعم نآرقلا مولع بتك ةءارق يف عسوتي

 اهانيمس دقو « فيرشلا ملعلا بالط نم نيئدتبملل اهنم ديب

 نأ ىلاعت هللا لأسن «  نآرقلا مولع يف ةيساسألا دعاوقلا »

 . ( ناقتإلا ةدبز »ب : ىمسملا اهلصأب عفن امك اهب عفني

 : مهنم , ةمئألا نم ةلمج ىلع ملعلا اذه بتك تأرق دقو

 هللا همحر ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع دلاولا يديس

 انه ركذنو , ديناسألا بتك يف ةلصفملا هديناسأب مهنع هيورأو

 يديس دنسب (ناقتإلا» وهو , نفلا اذه بتك رهشأ دنس

 مولع يف ناقتإلا» باتك هيلع تأرق دقف . يولع ديسلا دلاولا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلل ( نارقلا
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 زيزعلا دبع نب سابع ديسلا هيبأ ىلع هأرق دلاولاو , يطويسلا
 دباع دمحم خيشلا هيخيش ىلع هأرف وهو « ينسحلا يكلاملا

 نع يكملا اطش ركب يبأ ديسلاو , ةمركملا ةكمب ةيكلاملا يتفم

 نع « مارحلا دلبلا يتفم نالحد ينيز نب دمحأ ديسلا امهخيش

 هللا دبع خيشلا نع , يطايمدلا نسح نب نامثع خيشلا هخيش

 , ينفحلا ملاس نب دمحم سمشلا نع . يواقرشلا يزاجح نبا
 ءايضلا يبأ خيشلا نع « يريدبلا دمحم نب دمحم خيشلا نع

 نع . يبلحلا يلع خيشلا نع . يسلماربشلا يلع نب يلع
 نع . ينويمرالا فسوي ديسلا نع . يداّيزلا يلع خيشلا
 . يطويسلا لالجلا ظفاحلا

 هبتكا

 ىنسحلا ىكلاملا يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا



 ةءارق لبق ريسفعتلا حلطصم ةفرعم نم دبال هنأ ملعا

 ىكملا فرعيف « هنم ةمات ةريصب ىلع ناسنإلا نوكيل ريسفتلا

 ىلع بترتيو ؛ لوزتلا بابسأو خوسسملاو خسانلاو يندملاو

 . تايآلا ىناعم مهف كلذ

 َ ةريح ىف ناك هحلطصم ةفرعم لبق ريسفتلا ضاخ نمو

 . دصاقملا هيلع تسبتلاو , هطاشن ّلَقو

 اذإ ء ءىشلا ترسف : مهلوق نم ذوخأم وه :ريسفتلا ملع

 ناربقلا نيبو قالا ا ريس وردك ملا ىكعلا متسو وةك

 . هةحضويو
«٠ 

 نم ؛ ميركلا نارقلا لاوحأ نع هيف ثحبي ملع وه :هدحو

 هظافلأو هئادأو هدنسك هوحنو , هيندم وأ هيكمك هلوزن ةهج

 . كلذ ريغو . ماكحألاب ةقلعتملا هيناعمو

 : ةروك ذملا ةيثيحلا نم لجو زع هللا مالك :هعوضومو



 هيف امب لمعلاو ؛ نارقلا يناعم مهف ىلإ لصوتلا :هتدئافو

 . مهفلا دعب

 يف ةداعسلاب زوفلاو ؛ ىقثولا ةورعلاب كسمعحلا :هترمثو

 . نيرادلا

 ملع وهف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنو ىلاعت هللا:هعضاوو

 . يوبن يهلإ

 : برعلا بيلاسأو ةَّنَسلاو هسفن نآرقلا نم:هدادمتساو

 : لاثمأو ؛ دئاقعو ماكحأ نم هنم دافتسي ام:هللئاسمو

 . ظعاومو

 اهنوكل , اهسيئر لب ٠ ةينيدلا مولعلا نم هنأ : هتسبسنو

 . هيلع توبثلا دعب دادتعالا ىف ةفقوتمو , باتكلا نم ةذوخأم

 امنإ مولعلا نأل , اهلجأو مولعلا فرشأ نم هنأ : هلضفو

 . فرشأو لجأ هعوضومو « اهتاعوضوم فرشب فرشت

 ىلع لمتشملا نآرقلا مهف نألف هيلإ ةجاحلا نايب امأو

 ةورعلا ىهو . ةيدبألا ةداعسلا رادم ىه ىتلا ةيعرشلا ماكحألا



 فيطللا نم قيفوتب الإ هيلإ ىدتهي ال ريسع رمأ . ىقئولا

 يف مهبعك ولع ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا نإ ىتح ؛ريبخلا
 , ةوبنلا ةاكشم نم اهيلع قرشأ امب مهنطاوب ةرائتساو ةحاصفلا

 اوجرعي مل ءايشأ نع لاؤسلاب هتيم هيلإ نوعجري اماريفك اوناك

 يف متاح نب يدعل عقو امك , اهيلإ مهماهفأ لصت ملو , اهيلع

 اوناك ام ىلإ نوجاتحم انأ كش الو , دوسألاو ضيبألا طينخلا

 . ةدايزو هيلإ نيجاتحم

 :نآرقلادح

 وه افرعو « عمجلا وهو ؛ ءرقلا نم ذوخأم : ةغل نآرقلا

 . هنم ةروسب زجعملا « ُهّنِلَي دمحم انديس ىلع لّزنملا مالكلا

 . مالكلا عيمجل لماش سنج ( مالكلا ) : انلوقف

 جرخم لصف « ُهْنِيَي دمحم انديس ىلع لّزنملا ) : انلوقو

 رئاسو ليجنإلاو ةاروتلاك , ءايبنألا نم هريغ ىلع لّزنملا مالكلل

 ظ . فحصلاو بتكلا

 , ةينابرلا ثيداحألل جرخم ناث لصف ( زجعملا ) : انلوقو

 . ( يب يدبع نظ دنع انأ » : ( نيحيحصلا ) ثيدحك



 هريغل نآرقلا لزن نإو « زاجعإلا ىلع دحلا ىف راصتقالا مث

 :ه مهألا وهف زييمتلا ىف هيلإ جاتحما هنأل ؛ اضيأ

 , زاجعإلا هب لصحي ام لقأل نايب ( هنم ةروسب ) : ادلوقو
 لقأب زاجعإلا لقأ ناك امنإو , رثوكلاك . ةروس رصقأ ردق وهو

 مزلتست ةيآلا لب ةدرفم ةيآ نآرقلا ىف نكي مل هنأل ةروس

 . تايآ ثالث نوكتف . اهدعب امو اهلبق امل ةبسانم

 جرخيل , هتوالتب دبعتملا : لاقف دحلا يف مهضعب دازو

 , تايآ ثالث اهلقأ نارقلا نم ةلمج ىه:ةروسلاو

 ركذت نأب « ُهَّنِيَع ىبنلا نم فيقوتب , اهل صاخ مساب ةامسم

 ِ هب رهتشتو مسالا كلذب

 ىهو ؛« ةلصافلاب ةزيمث ةروسلا نم ةلمج ىه:ةييآلاو

 . ةيآلا رخآ نوكت ىتلا ةملكلا



 ىندملاو ىَكملا

 : لاوقأ ةثالث ىلع يندملاو يكملا يف ءاملعلا فلتخا

 ام : يندملاو . ةرجهلا لبق لزن ام : ىكملا نأ :اهرهشأ

 ماع « ةروسملا ةئيدملاب مأ ةمرككملا ةكمب لزن ءاوس . اهدعب لزن

 وه اذه« رفسلا يف مآ رضحلا يف . عادولا ةجح ماع وأ حتفلا

 . امهفيرعت يف حصألا
  ةرجهلا دعب ولو ةمركملا ةّمكمب لزن ام : ىكملا نأ : ىناثلا

 قلطي ال رافسألا يف لزن امف « ةرودملا ةنيدملاب لزن ام : ىندملاو

 . يرفس : هل لاقي لب , يندم الو يكم هيلع

 , ةمركملا ةكم لهأل ًاباطخ عقو ام : ىكملا نأ : ثلاشلا

 . ةرونملا ةنيدملا لهأل اباطخ عقو ام : يندملاو

 : يندملاو ىكملل تامالع

 : تامالع يندملاو يكملل ءاملعلا ركذ دقو

 اهيف سيلو #* سانلااهيأاي » اهيف روس لك نأ :اهنم

 ضعب جحلا ةروس يفو , ةيكم يهف  اونمآنيذلااهيأاي ©

 . فاللخ هيف تاياآ
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 1 ةيكم يهف © الك ١ اهيف ةروس لك نأ:اهنمو

 سيلبإو مالسلا هيلع مدآ ةصق اهيف ةروس لك نأ:اهنمو

 . ةرقبلا ةروس ىوس « ةيكم يهف

 ىوس ؛ ةيندم يهف نيقفانملا ركذ اهيف ةروس لك نأ : اهنمو

 : توبكنعلا ةروس

 يهف ضئارفلاو دودحلا اهيف ركذ ةروس لك نأ:اهنمو
 ةيكم ىهف ةيضاملا نورقلا اهيف ركذ ةروس لكو « ةيندم

 : ةدئاف

 ةرقبلا : ةروس نورشعو عست ةرونملا ةنيدملاب تلزن يح
 ةبوتلاو , لافنألاو . ةدئاملاو . ءاسنلاو نارمع لآو

 حتفلاو . دمحمو . بازحألاو  رونلاو . جحلاو , دعرلاو
 , ةنحتمملاو , رشحلاو . ةلداجملاو , ديدحلاو . تارجحلاو
 , قالطلاو . نباغتلاو . نوقفانملو . ةعمجملاو . فصلاو
 ,رصنلاو ء ردقلاو . ةلزلزلاو . ةمايقلاو . ميرحتلاو

 . ناتذوعملاو

 ذإ . ةروس نونامثو سمخ وهو . ةكمب لزن روسلا يفابو
 . ةرشع عبرأو ةئام اهلك نارقلا روس

 ق1

 يح
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 يرفسلاو يرضحلا

 يف لزن ام : يرفسلاو , رضحلا يف لزن ام: يرضحلاو

 . رفسلا

 ةروس ىف ىتلا مميتلا ةيا : اهنم . ةلثمأ هلف ىرفسلا امأو

 © ..ةالصلا ىلإ متمق اذإاونمآ نيذلااهيأاي م : اهلوأ , ةدئاملا

 يذ ءارو يهو . شيجلا تاذب ىمسي لحمب تلزن اهنإف . ةيالا

 نم برقلاب ةفيلحلا اذ ىلت ىهو « ءاديبلاب : ليقو « ةفيلحلا

 عارك يف ةيبيدحلا نأش يف تلزن , حتفلا ةروس : اهنمو

 هنيبو ؛« اليم نيعبسو ةئام وحن ةنيدملا نيبو هنيب داو ٠ ميمغلا

 . لايمأ ةثالث هيلإ نافسع نمو « ًاليم نيثالث وحن ةكم نيبو

 ليثمت ىلإ جاتحي الف لصألا هنوكل ةريثك ىرضحلا ةلئثمأو

 ظ . هحوضول

 : يئاتشلاو يفيصلاو يراهنلاو ىليللا
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 هتلثمأ نمف ىليللا امأو . لصألا هنأل ةريثك يراهنلا ةلثمأو

 . ةلبقلا ليوحت ةيآ

 : ىلاعت هلوق ىهو . ةلالكلا ةيأ يفيصلا ةلثمأ نمو

  اهرخآ ىلإ # ... ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي

 حيحص »يف تبئامك ٠ فيصلا ةيآب ُهِيَي ىبنلا اهامسو

 . هنع هللا ىضر رمع نع ( ملسم

 نإ 9 : رونلا ةروس يف ىلاعت هلوق يئاتشلا ةلثمأ نمو

 . تايآ رشعلا رخا ىلإ # كفإلاب او ءاج نيذلا

 ىف تلزن اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ( حيحصلا ١ ىفف

 . تاش موي
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 لزناملوأ

 : لاوقأ ىلع نآرقلا نم لزن ام لَوأ يف َفلُْخا
 كبرمسابأرقا #:- حيحصلا وهو - :لوألالوقلا

 * مرسكألا كبرو أرقا * قلع نم ناسنإلا قلخ *: قلخ يذلا

 تباث اذهو , 4 ملعي ملام ناسنإلا مّلع # ملقلاب منع يذلا
 . امهريغو ( نيحيحصلا ١ يف

 هب ئدب ام لوأ : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعف

 ال ناكف , مونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم ُهْنْيَع هللا لوسر

 ؛ ءالخلا هيلإ ببح مث , حبصلا قلف لغم تءاج لإ ايؤر ىري

 يلايللا ( دبعتلا وهو ) هيف ثنحتيف « ءارح راغب ولخي ناكو

 عجري مث « كلذل دوزتيو هلهأ ىلإ عزني نأ لبق , ددعلا تاوذ

 , ءارح راغ يف وهو قحلا هءاج ىتح , اهلثمل دوزتيف ةجيدخ ىلإ

 ينذخأف : لاق , ئراقب انأ ام : لاق , أرقا : لاقف كلملا هءاجف

 : لاق , أرقا : لاقف ينلسرأ مث . دهجلا ينم غلب ىتح ينطغف

 مث( اهجا ينم غلب ىتح ةيناثلا ينطغف ينذخأف ؛ ئراقب انأ ام

 ينطغف ينذخأف , ئراقب انأ ام : لاقف , أرقا : لاقف , ينلسرأ
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 قلخ ,قلخ يذلا كبر مسابأرقا ١8 : لاقف يئلسرأ مث  ةئلاغلا

 تاياورلا ضعب يفو #4 مركألا كبرو أرقا «قلع نم ناسنإلا
 . هلوطب ثيدحلا .. # ملعيملام ب غلب ىتح

 نع ناخيشلا ىور دقف 4 رثدملااهيأي 4 : يناثلا لوقلا

 يأ : هللا دبع نب رباج تلأس : لاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأ

 أرقا 9 وأ : تلق 4 رثدملااهيأاي © : لاق ؟ لبق لزنأ نارقلا

 لاق , ِهّنِلَم هللا لوسر هب انثدح ام مكثدحأ : لاق ؟ * كبرمساب

 , يراوج تيضف املف ءارحب ترواج ينإ » : ُهَّي هللا لوسر

 ينيمي نعو . يفلخو يمامأ ترظنف , يداولا تنطبتساف تلزن

 : - ليربج ينعي - وه اذإف ؛ ءامسلا ىلإ ترظن مث . يلامشو
 هللا لزنأف , ينورثدف مهترمأف ةجيدخ تيتأف , ةفجر ينتذخأف
 . 4« رذنأف مق .رثدملااهيأي

 نأ اهرهشأ . ةبوجأب ضراعتلا اذه نع اوباجأ ءاملعلا نكل

 ةيلوأ يهو . ةصوصخم ةيلوأ , رباج ثيدح يف ةيلوألاب دارملا

 لوأو : رثدملا اهيأي ! ةلاسرلل لزن ام لوأ يأ « راذنإلاب رمألا

 . ديدس ديج باوج اذهو , * كبر مساب أرقا ١ ةوبدلل لزن ام

 ةروس لوأ رثدملا ةروس نأ رباج دارم نأب : مهضعب باجأو
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 لزن ام لوأ #ًأارقا ا نأ ضراعي الاذهو . ةلماك تلزن

 . ةحنافلا : لزن ام لوأ نأ : ثلاثلا لوقلا

 ىلع لزن ام لوأ ىنعم نأب لوأتيف حص نإو ؛ دنسلا ةيحان نم

 لت انلوأ قفيأ م وسو فادح

 : ةصوصخمم لئاوأ

 ليو :  ليقو . ةرقبلا ةروس ةئيدملاب لزنام لوأ - ؟

 مهنأب نولتاقي نيذلل نذأ 9 : لاتقلا يف لزن ام لّوأ - ”

 . © اوملظ

 رمخلا نع كنولأسي 8# : رمخلا نأش يف لزن ام لوأ - 4

 . # رسيملاو
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 ةأور « مجسلا ةلجس اهيف تلزنأ ةروس لوأ 8

 اميف دجأ ال لق : ةكمب ةمعطألا يف لزن ام لّوأ - 5

 مكيلع مرحامنإ ١) : ةئيدملابو 4 امرحم ىلإ يحوأ
 . * ةتيملا
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 : اهرهشأ , لاوقأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 هللا لق كنوتفتسي / : ىلاعت هلوق لزن ام رخآ نأ - ١

 . ناخيشلا هاور « # ةلالكلا ىف مكيتفي

 ةيا تلزن ةيآ رخآ : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو - ؟

 نيذلااهيأي طا هلوق يهو يراخبلا هاور « ابرلا

 . « أوبرلا نم ىقباماورذو هللا اوقتا اونمآ

 لوعج رتاموياومتاو ه» تلزن ةيآ رخآ : اضيأ لاقو و

 , نيدلا ةيأ تلزن ةيآ رخآ : بيسملا نب ديعس لاقو - م

 . دانسإلا حيحص لسرم وهو : يطويسلا لاق

 اهلك تلزن اهنأب , هدعب امو يناغلا لوقلا نيب عمجلا نكميو

 اهنأ اهنم لك ىلع قدصيف , فحصملا يف اهبيترتك ةدحاو ةعفد

 يف لزن ام رخآ هنأب لوألا لوقلا لوأتي ذئنيحو . لزن ام رخآ

 . ماكحألاو ضئارفلا نأش
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 لورنلا ببس هةقرعم

 وأ , لئاس لاؤسك . هلجأل نآرقلا لزنام وه : ببسلا

 . ةثداح ثودح

 ًابتك هيف اوفنصو ىناشلا مسقلا ءاملعلا عّبتت دقو

 كلذ اوئيبو ,. ببسب تلزن ىتلا تايالا اهيف اونيب . ةصوصخم

 ىف فلؤم رهشأو . ًاغلاب اداهتجا هيف اودهتجاو . ببسلا
 ظفاحلل « لوزنلا بابسأ ىف لوقثلا بابل ٠ عوضوملا اذه
 . «طوستلا

 . ةليلج دئاوف لمعلا اذه ىفو

 , مكحلا عيرشت ىلع ةثعابلا ةمكحلا هجو ةفرعم :اهنم

 ملعلا نأل , نآرقلا يناعم مهف يف يوق قيرط هنأ :اهنمو

 :٠ ببسملاب ملعلا ثروي ببسلاب



 هلوزن رركتام

 نارقلا نم نأ نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاملعلا نم ةعامج ركذ

 : مكح كلذلو هلوزن رركت ام

 . ةظعوملاو ريكذتلا : اهنم

 . لزنتملل دئاز لضف راهظإ : اهنمو

 ) ةحنافلاو « حورلا ةيا : كلذ نم نأمهضعب ركذ دقو

 فرح فالتخا ةدئافل لوزنلا راركت نوكي نأزوجيو

 فرح ىلع ىرخأ ةرمو « فرح ىلع ةرم ةيآلا لزنتف « ةءارقلا

 . ةريغ

 موب كلام ه١ فرحب ةرم تلزن ةحتافلا نوكت نأ دعبي الو

 . * نيدلا موي كلم  فرحب ةرمو * نيدلا
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 هتاورو نآرقلا ظافح

 نوريغك ُهَّتِلَي هللا لوسر باحصأ نم ميركلا نآرقلا ظافح

 , ىلعو . نامثعو ء رمعو . ركب وبأ ةعبرألا ءافلخلا : مهنمف

 ملاسو « بعك نب ىبأو . لبج نب ذاعمو ؛ دوعسم نب هللا دبعو

 , ةشئاع ةديسلاو ؛ تباث نب ديزو « ةفيذح ىبأ ىلوم لقعم نبا

 . تماصلا نب ةدابعو , ةملس مأ ةديسلاو , ةصفح ةديسلاو

 كانه لب . ظافحلا مه طقف ءالؤه نأ : اذه ىنعم سيلو

 نم نوعبس ةنوعم رئب ةوزغ يف لعق دقو , مهلثم مهريغ ريثك

 : ةماميلا موي يف مهلشثمو ؛ 6 هللا لوسر دهع يف ءارقلا

 داكي رمأ الماك نارقلل نيعماجلا ةباحصلا ءارق ريضصخو

 6 دالبلا يف مهقرفتو مهترثك عم اصوصخ « اليحتسم نوكي

 . مهيلإ ةراشإلا تقبس نم لتق نم لقو

5 



 : نآرقلا ءارقإب نو رهتشملا ةباحصلا

 تامثع : ةعبسف ةباحصلا نم نارقلا ءارقإب تورهتنملا امأ

 نباو ؛ تباث نب ديزو ؛ بلاط ىبأ ني نلغو# تافع نبا

 نب يبأو ؛ يرعشألا ىسوم وبأو ءادردلا وبأو « دوعسم

 . نيعباتلا نم قلخ مهنع ذخأو بعك
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 .تاءارقلاةمئأ

 اوراص ىتح ؛ ةيانع متأ ةءارقلا طبضب اونتعاو موق درجت مث

 ةفوكلاو . ةئيدملا يف . مهيلإ لحريو مهب ىدتقي ةمئأ

 : ةعبسلا ةمئألا قافآلا ىف ءالؤه نم رهتشاو

 ذخأ دقو « ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نبا وهو , عفان 1-

 . رفعج وبأ مهنم , نيعباتلا نم نيعبس نع

 بلطملا نب ريشك نب هللا دبع وهو , ريثك نبا

 . يباحصلا بئاسلا نب هللا دبع نع ذخأو , يشرقلا

 ذخأو « ينزاملا يرصبلا ورمع وبأ وهو , ورمعوبأ
 . نيعباتلا نع

 لخأو ؛ يبصحيلا رماع نب هللا دبع وهو « رماع نبا

 . نامثع باحصأو ءادردلا يبأ نع

 , يدسألا دوجنلا يبأ نبا ةلدهب نبا وهو , مصاسع

 . نيعباتلا نع ذخأو

 نع ذخأو تايزلا بيبح نب ةزمح وهو ؛ هزمح
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 رمتعملا نب روصنمو . يعيبسلاو . شمعألاو , مصاع

 . مهريغو

 ٠ - يدسألا هللا دبع نب ةزمح نب ىلع وهو . يئاسكلا ,

 شايع نب ركب يبأو « ةزمح نع ذخأو .

 رهتشاو « مثأ دعب ًامثأ اوقرفتو . راطقألا يف ءارقلا رشتنا مث

 : تايوار ةعبسلا قرط نم قيرط لك ةاور نم

 . هنع شروو «, نولاق : عفان نعف

 . هنع , هباحصأ نع يزبلاو ؛ لبنق : ريثك نبا نعو

 . هنع يديزيلا نع يسوسلاو . يرودلا . ورمع يبأنعو

 . هنع « هباحصأ نع ناوكذ نباو , ماشه : رماعنبا نعو

 . هنع صفحو « شايع نب ركب وبأ : مصاع نعو

 . هنع ميلس نع دالخو « فلخ : ةزمح نعو

 . ثراحلا وبأو , يرودلا : يئاسكلا نعو

 :تاياورلا ىلع تاءارقلا عمج

 ةذباهج ماق « قحلاب سبتلي لطابلا داكو قرخلا عستا امل مث

 هم



 , تاءارقلاو فورحلااوعمجو . داهتجالا يف اوغلابو ةمألا

 , ذاشلاو روهشملاو حيحصلا اوزيمو , تاياورلاو هوجولا اوزعو
 . اهولصف ناكرأو , اهولصأ لوصأب

 : مالس نب مساقلا ديبع وبأ , تاءارقلا يف فنص نم لوأف

 يكلاملا قاحسإ نب ليعامسإ مث , يفوكلا ريبج نب دمحأ مث
 ركب وبأ مث . يربطلا ريرج نب رفعج وبأ مث , نولاق بحاص
 , دهاجم نب ركب وبأ مث , ينوجادلا رمع نب دمحأ نب دمحم

 اعماج اهعاونأ يف فيلأتلاب هدعبو هرصع يف سانلا ماق مث

 . ًابهسمو ًازجومو . ادرفمو

 ظفاح مهتاققبط فنص دقو , ىصحت ال تاءارقلا ةمئأو

 ريخلا وبأ تاءارقلا ظفاح مث , يبهذلا هللا دبع وبأ مالسإلا

 . يرزجلا نبا
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 توبثلا بسحب تاءارقلا عاونأ

 ٍ عاونأ تاءارقلا نأ ملعا

 ىلع مهؤطاوت نكمي ال عمج هلقن ام وهو , رتاوتملا : لوألا

 . كلذك تاءارقلا بلاغو , هاهتنم ىلإ مهلثم نع . بذكلا

 ةجرد غلبي ملو هدنس حص ام وهو , روهشملا : يناثلا

 دحأ قفاوو , هجوب ولو ةيبرعلا دعاوقلا قفاوو  رتاوتلا

 ملف « ءارقلا دنع رهتشاو « ًالامتحا ولو ةينامثعلا فحاصملا

 نبا هركذ ام ىلع . هب أرقيو « ذوذشلا نم الو ظلغلا نم هوّدعي

 , ةعبسلا نع هلقن يف قرطلا تفلتخا ام : هلاثمو . يرزجلا

 .٠ ضعب كنود مهنع ةاورلا ضعب هاورف

 كلذ يف ففصامرهشأنمو.ءةريثك كلذ ةلشثمأو

 رشنلا ةيعوأ )و « ( يبطاشلا ةديصق ١ و « ينادلل « ريسيعلا

 نبال امهالك « رشنلا بيرقت ١و, « رشعلا تاءارقلا يف

 . يررجلا

 دحأ فلاخو هدنس حص ام وهو ؛ داحألا ١ ثلاشلا
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 , روك ذملاراهتشالا رهتشي مل وأ , ةيبرعلا وأ ةينامثعلا فحاصملا

 . هب أرقي الو

 ( هكردتسم ١ يف مكاحلاو ( هعماج » يف يذمرتلا دقع دقو

 : كلذ نم . دانسإلا حيحص ًاريثك ائيش هيف اجرخأ . اباب كلذل
 نأ ةركب ىبأ نع . يردحجلا مصاع قيرط نم مكاحلا هجرخأ ام
 .( ناسح يرقابعو رضخ فرافر ىلع نيئكتم ٠ : ارقاكع ىلا

 . ( نيعأ تارق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف ١

 دقل » : أرق ُهْتِلَي هنأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع جرخأو

 نع جرخأو . ءافلا حتفب ( مك سفنأ نم لوسر مكءاسج

 ىنعيا ناحيرو حورف 0( أرق هْنِيَع هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 : ءارلا مضب

 نشك هيفو:# ةهدنس حصي ملام وهو : داسشلا: عبارلا

 يضاملاةغيصب ١ نيدلا موي كلم ١ ةءارق كلذ نم . ةفلؤم
 . لوعفملل هئانبب ( دبعي كايإ ١ و « موي ١» بصنو

 . يعازخلا ةءارقك : عوضوملا : سماخلا
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 وهو . ثيدحلا عاونأ نم جردملا هبشي سداس عون كانه مث

 ىبأ نب دعس ةءارقك , ريسفتلا هجو ىلع تاءارقلا ىف ديز ام

 . روصنم نب ديعس اهجرخأ (  مأ نم تخأ وأ خأ هلو » صاقو

 نم ًالضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل » سابع نبا ةءارقو

 . يراخبلا اهجرخأ , « جحلا مساوم يف مكبر

 ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو » ريبزلا نبا ةءارقو

 ىلع هللاب نوئيعتسيو . ركدملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو
 . ( مهباصأ ام

 هجرخأ«2؟ رسف مأ هتءارق تناكأ يردأامف : ورمع لاق

 . ريسفت هنأب مزجو يرابنألا نبا هجرخأو , روصنم نب ديعس

  اهدراو الإ مكنم نإو ١ أرقي ناك هنأ نسحلا نع جرخأو

 ( لوخدلا دورولا» : هلوق : يرابنألا نبا لاق . «( لوخدلا دورولا

 , ةاورلا ضعب هيف طلغو « دورولا ىنعمل نسحلا نم ريسفت

 سيل وهو . ةيآلا نم هنأ هدعب ءاج نم نظف . هفحصمب هقحلأف
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 5 تاهيبنت

 لزنأ نارقلا نإ » : هلي يبسلا لوق نم دارملا : لوألا هيبنتلا

 لزنأ نآرقلا نأ - هجولا ىنعمب فرحلاو - ) فرحأ ةعبس ىلع

 ءادأ يف فالتخالا هوجو زواجتت ال ثيحب ةعسوتلا هذه ىلع

 . هجوأ ةعبس دحاولا ظفللا

 ءارقلا ءالؤه ةءارق نأ نظ نم : يكم لاق : يناثلا هيبنتلا
 طلغ دقف ثيدحلا يف يتلا ةعبسلا فرحألا يه مصاعو عفانك

 ءالؤه ةءارق نع جرخ ام نأ اذه نم مزليو : لاق . اميظع اطلغ
 الأ فحصملا طخ قفاوو . مهريغو ةمئألا نع تبث ام ةعبسلا

 . ميظع طلغ اذهو , انآرق نوكي

 ءارقلا ةمئأ يف نأ عم - ةعبسلا ىلع راصتقالا يف ببسلاو
 ةمئألا نع ةاورلا نأ وه - ًاملعو ًالضفو اظفح مهلثم وه نم

 قفاوي امث - اورصتقا , ممهلا ترصاقت املف , ًادج ًاريثك اوناك
 ةءارقلا طبضنتو هظفح لهسي ام ىلع - ينامثعلا فحصملا طخ

 يف رمعلا لوطو ةنامألاو ةقفلاب رهتشا نم ىلإ اورظنف ؛ هب
 لك نم اودرفأف . هنع ذخألا ىلع قافتالاو . ةءارقلا ةمزالم

 ةمئألا هيلع ناك ام لقن كلذ عم اوكرتي ملو , ًادحاو امامإ رصم
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 يبأو . بوقعي ةءارقك , هب ةءارقلا الو تاءارقلا نم ءالؤه ريغ

 . مهريغو « ةبيشو . رفعج

 وبأ: اهحصفأو , مصاعو عفان : ًادنس تاءارقلا ٌحصأو

 . يئاسكلاو ورمع

 : نيمسق ىلع ةروهشملا عبسلا نع جراخلا نأ ؛ ملعاو

 يف كش ال اذهف . فحصملا مسر فلاخي ام : لوألا مسقلا

 . اهريغ يف الو ةالصلا يف ال , هتءارق زوجت ال هنأ

 رهتشت ملو فحصملا مسر فلاخي الام : ىناثلامسقلا

 اذهو , اهيلع لوعي ال ةبيرغ قرط نم درو امنإو , هب ةءارقلا

 . اضيأ هب ةءارقلا نم عنملا رهظي

 اميدق هب ةءارقلا نأشلا اذه ةمئأ نع رهتشا ام : هنسمو

 بوقعي ةءارق : كلذ نمو ؛ هنم عنملل هجو ال اذهف « اندحو

 . هريغو

 يف فالتخالا رهظي تاءارقلا فالتخاب : ثلاثلا هيبنتلا

 ىلع همدعو سوململا ءوضو ضقن ءاهقفلا ىئب اذهلو , ماكحألا

 ءطو زارجو ؛ ( متسمال )و ( متسمل ) يف ةءارقلا فالتخا

 يف فالتخالا ىلع , همدعو لسغلا لبق عاطقنالا دنع ضئاحلا
 معا ا ميلا وا رع
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 : تايفيك ثالث ةءارقلل

 عابشإ نم , هقح فرح لك ءاطعإ وهو . قيقحتلا :اهادحإ
 راهظإلا دامتعاو , تاكرحلا ماهتإو , ةزمهلا قيقحتو « دملا

 نم اهضعب جارخإو . اهكيكفتو فورحلا نايبو . تاديدشتلاو
 نم زئاجلا ةظحالمو . ةدؤتلاو ليترتلاو تكسلاب . ضعب
 , هماغدإ الو كرحم ناكسإ الو . سالتخا الو رصق الب فوقولا
 . ظافلألا ميوقتو نسلألا ةضايرب نوكي وهو

 هيف زواجتي نأ ريغ نم نيملعتملا ىلع هب ذخألا بحتسيو
 ريركتو . تاكرحلا نم فورحلا ديلوعب طارفإلا دسح ىلإ
 يف ةغلابملاب تانونلا نينطتو , نكاوسلا كيرحتنو , تاءارلا

 امأ : كلذ يف غلابي هعمس نم ضعبل ةزمح لاق امك , تائغلا

 امو , ططق ةدوعجلا قوف امو ,. صرب ضايبلا قوف ام نأ تملع

 . ةءارقب سيل ةءارقلا قوف

 وهو « نيتلمهملا لادلا نوكسو ءاحلا حتفب . ردحلا : ةيناثلا

 ع نيكستلاو رصقلاب اهفيفختو اهتعرسو ةءارقلا جاردإ

 ا



 وحنو « ةزمهلا فيفختو « ريبكلا ماغدإلاو لدبلاو سالتخالاو

 ميوقتو بارعإلا ةماقإ ةاعارم عم « ةياورلا هب تحص ام كلذ

 رثكأ سالتخاو , دملا فورح رتب نودب فورحلا نيكمتو , ظفللا
 حصت ال ةياغ ىلإ طيرفعلاو , ةّتغلا توص باهذو . تاكرحلا

 . ةءارقلا اهب

 قيقحتلا نم نيماقملا نيب طسوتلا وهو , ريودتلا : ةثلاثلا

 ملو , لصفنملا دم نمث ةمئألا رثكأ نع درو يذلا وهو , ردحلاو

 دنع راتخغا وهو , ءارقلا رئاس بهذم وهو , عابشإلا هيف غلبي

 . ءادألا لهأ رثكأ

 ديوجتلا
 نوريثك ةعامج هدرفأ دقو , نآرقلا ديوجت : تامهملانمو

 يضر دوعسم نبا نع جرخأ « هريغو ينادلا مهنم فينصتلاب

 . ( نآرقلا اودوج » : لاق هنأ هنع هللا

 فورحلا ءاطعإ وهو , ةءارقلا ةيلح ديوجتلا : ءاَرَُقلا لاق

 فيطلتو , هلصأو هجرخم ىلإ فرحلا درو . اهبيترتو اهقوقح

 الو . فسعت الو فارسإ ريغ نم , هتئيه لامك ىلع هب قطنلا

 نأ بحأ نم » : هلوقب هِيَ راشأ كلذ ىلإو , فلكت الو طارفإ

 ار



 ( دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف , لزنأ امك اًضغ نآرقلا أرقي

 ًاميظع اظح يطعأ هنع هللا يضر ناكو - دوعسم نبا ينعي -

 مهفب نودبعتم مه امك ةمألا نأ كش الو . نآرقلا ديوجت يف

 هظافلأ حيحصتب نودبعتم مه . هدودح ةماقإو نآرقلا يناعم

 هوقلت نيذلا ءارَقلا ةمئأ نم ةاقلتملا ةفصلا ىلع هفورح ةماقإو
 ءاملعلا دع دقو . هلم هللا لوسر ىلإ مهخويش نع مهديناسأب

 . نحل ديوجت ريغب ةءارقلا

 , ءارقلا اهيلع صن ةعورشم ةيديوجت ماكحأ هل نآرقلاو

 لاق . قساف اهفلاخمو . هلَي لوسرلا نع فلسلا ىور امك
 : يرزجلا نبا

 مثآ نارقلا دوجي مل نم مزال متح ديوجتلاب ذخألاو

 الصوانيلإهنماذكهو الزنأه للا هب هنأل
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 نارقلاة والت بادأ

 دقو « راكذألا لضفأ هنأل نآرقلا ةءارقل ءوضولا بحتسي

 يف تبث امك , رهط ىلع الإ هللا ركذي نأ هركي هلم ناك

 , دجسملا هلضفأو , فيظن ناكم يف ةءارقلا نستو , ثيدحلا

 . قيرطلاو مامحلا يف ةءارقلا موق هركو

 راقوو ةنيكسب اعشخعم ًالبقتسم سلجي نأ بحتسيو
 . هسأر اقرطم

 نع هجام نبا ىور دقو ؛ اريهطتو ًاميظعت كاتسي نأ َنَسْيو

 : اعوفرم هنع ديج دنسب رازبلاو , ًافوقوم هنع هللا يضر يلع

 . ( كاوسلاب اهوبيطف « نآرقلل قرط مكهاوفأ َنِإ 0

 :باداآلا ةيقب

 ثيدحلاو طغللا كرتو . نآرقلا ةءارقل عامتسالا نسيو

 هل اوعمتساف نآرقلا ئرُق اذإو :  ىلاعت لاق , ةءارقلا روضحب

 . # نومحرت مكلعل اوتصنأو

 . ةدجسلا ةياآة ةءارق دنع دوجسلا نسيو

 يف ناك ام اهلضفأ , ةءارقلل ةراتخلا تاقوألا : يوونلا لاق

 ؟م



 ءاشعلاو برغملا نيب يهو , ريخألا هفصن مث , ليللا مث , ةالصلا

 . حبصلا دعب راهنلا لضفأو , ةبوبحم

 دقف ؛ نسجشا ةنيلةمقظوو ةعمجلا ةليل هئادتبال راتخيو

 ناك هنأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع نع دواد يبأ نبا ىور

 . ليللا لوأ وأ « راهنلا لوأ متنا لضفألاو , كلذ لعفي

 ةعامج نع دواد يبأ نبا هجرخأ . متنا موي موص نسيو
 نع يناربطلا جرخأ هءاقدصأو هلهأ رضحي نأو « نيعباتلا نم

 . اعدو هلهأ عمج نآرقلا متخ اذإ ناك هنأ هنع هللا يضر سنأ

 نوعمتجي اوناك : لاق دهاجم نع دواد يبأ نبا جرخأو

 . ةمحرلا لزنت هدنع : لوقيو نارقلا متخ دنع

 ةءارق يهو , نآرقلا رخآ ىلإ ىحضلا نم ريبكتلا بحتسيو
 قيرط نم ةميزخ نباو ء « بعشلا ١ يف يقهيبلا جرخأ « نيبّكملا
 ىلع تأرق : لاق ناميلس نب ةمركع تعمس : ةزب يبأ نبا
 ربك : لاق ىحضلا تغلب املف , يكمل هّللا دبع نب ليعامسإ

 كلذب ينرمأف ريثك نب هّللا دبع ىلع تأرق ينإف , متخت ىتح
 أرق هنأ دهاجم ربخأو , كلذب ينرمأف دهاجم ىلع تأرق : لاقو
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 . افوقوم هاجرخأ اذك « كلذب هرمأف بعك نبا

 متخلا بقع ىرخأ يف عرشي نأ ةمهخلا نم غرف اذإ نسيو
 لاحلا هللا ىلإ لامعألا بحأ :١ هريغو يذمرعلا ثيدحل

 املك . هرخا ىلإ نارقلا لوأ نم برضي يذلا ء لحترملا
 . ( لحترا لح

 يبأ نع سابع نبا نع نسح دنسب يمرادلا جرخأو
 لق © : أرق اذإ ناك ِهيَع يبنلا نأ : هنع هللا يضر بعك نبا

 : ىلإ ةرقبلا نم أرق مث , دمحلا نم حتتفا # سانلا بربذوعأ

 . ماق مث . ةمتخلا ءاعدب اعد مث © نوحلفملامهكنلوأو

 مالك نأل : يميلحلا لاق , دحأ ةملاكمل ةءارقلا عطق هركيو
 يف امب يقهيبلا هديأو , هريغ مالك هيلع رثؤي نأ يغبني ال هللا

 ىتح ملكتي مل؛ نارقلارق اذإ رمع نبا ناك : « حيحصلا)

 . يهلي ام ىلإ رظنلاو . ثبعلاو كحضلا اضيأ هركيو

 دج ءازشو اقلطم ةييسعلاب افا رثقلا ةزارق ةوقألو

 , ذاشلاب ةءارقلا زوجت الو , اهجراخ مأ ةالصلا يف , ال مأ ةيبرعلا

 . كلذ ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا لقن
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 يرجآلا جرخأو . اهب بسكتي ةشيعم نآرقلا ذاختا هركيو

 أرق نم ١ : اعوفرم هنع هللا يضر نيصحلا نب نارمع ثيدح نم

 نولأسي نارقلا نوؤرقي موق يتأيس هنإف هب هللا لأسيلف نارقلا

 . ( هب سانلا

 ثيدحل « اًهتيسنأ لب . اذك ةيآ تيسن : لوقي نأ هركيو

 ثيدحل ؛ ةريبك هنايسنو . كلذ نع يهنلا يف ( نيحيحصلا 0(

 ابنذرأ ملف« فا ترنذ لع تضرع ١ هريغو دواد يبأ

 . « اهيسن مث لجر اهيتوأ ةيآ وأ , نآرقلا نم ةروس نم مظعأ

 تأرق اذإف :  ىلاعت لاق , ةءارقلا لبق ذوعتلا نسيو
 تدرأ اذإ يأ ,  ميجرلا ناطيشلا نم هللاب دذعتساف نآرقلا

 . هتءارف

 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : ةراتخناهتفصو : يوونلا لاق

 . ميلعلا عيمسلا : نوديزي فلسلا نم ةعامج ناكو . ميجرلا

 ناطيشلا نم , رداقلا هللاب ذوعأ : سيق نب ديمح نعو

 . رداغلا

 ناطيشلا نم , يوقلا هللاب ذوعأ : لامسلا يبأ نعو

 . يوغلا
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 . ميجرلا ناطيشلا نم , ميظعلا هللاب ذوعأ : موق نعو

 وه هللا نإ , ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : نيرخاآ نعو

 : (هعماج» يف يناولحلا لاق رخأ ظافلأ اهيفو ؛ ميلعلا عيمسلا

 . صقن ءاش نمو داز ءاش نم , هيلإ ىهتني دَح ةذاعتسالل سيل

 , ةءارب ريغ ةروس لك لوأ ةلمسبلا ةءارق ىلع ظفاحيلو

 ضعبل اكرات ناك اهب ّلخأ اذإف , ةيآ اهنأ ىلع ءاملعلا رثكأ نأل
 هل تبحتسا ةروس ءانثأ نم أرق اذإف , نيرفكألا دنع ةمتخلا

 . يعفاشلا هيلع صن . ًاضيأ

 لتثرو 7 : ىلاعت لاق . نآرقلا ةءارق يف ليترملا نسيو

 هللا يضر ة ا نع هريغو دواد وبأ ىورو # االيترت نآرقلا
 . افرح افرح ةرسفم ةءارق : هلم يبنلا ةءارق تتعن اهنأ اهنع

 ةءارق نع لعامل مع هللا يضر سلا نع رعبا » يفو
 نمحرلا هللا مسب : أرق مث , آدم تناك : لاقف هِيَ هللا لوسر

 . ( ميحرلا ) دميو ( نمحرلا ) دميو ( هللا ) دمي , ميحرلا

 نأ  هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ( نيحيحصلا» يفو

 اذه : لاقف , ةدحاو ةعكر يف لصفملا أرقأ ينإ : هل لاق ًالجر

 نكلو « مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوؤرقي اموق نإ , رعشلا دهك
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 ةلمح» يف يرجآلا جرخأو . عفن هيف خسرف بلقلا يف عقو اذإ
 رشن هورشنت ال : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع , « نارقلا

 هب اوكرحو . هبئاجع دنع اوفق , رعشلا ذه هودهت الو , لقدلا
 . ةروسلا رخآ مكدحأ مه نوكي الو . بولقلا

 يف طارفإلا ةهارك ىلع اوقفتاو : « بذهملا حرش » يف لاق

 يف نيأزج ةءارق نم لضفأ ليترتب ءزج ةءارقو : اولاق , عارسإلا
 , ربدتلل ليترتلا بابحتساو : اولاق . ليترت الب نمزلا كلذردق
 . بلقلا يف ًاريثأت دشأو , ريقوتلاو لالجإلا ىلإ برقأ هنألو

 ةعرسلا وأ , ةءارقلا ةلقو ليترتلا لضفألا له ؛ فلتخاو
 ةءارق باوث نإ : لاقف انتمئأ ضعب نسحأو ؟ اهترثك عم

 فرح لكب نأل , ًاددع رثكأ ةرثكلا باوثو . اردق لجأ ليترتلا
 تاني ركع

 هظافلأ ميخفت ليترتلا لامك : يشكرزلل « ناهربلا ١ يفو

 . فرح يف فرح مغدي الأو , هفورح نع ةنابإلاو

 نإف . هلزانم ىلع هأرقي نأ هلمكأو , هلقأ اذه : ليقو

 ىلع هب ظفل ًاميظعت وأ , ددهتملا ظفل هب ظفل ًاديدهتأرق
 . ميظعتلا

 مظعألا دوصقملا وهف . مهفتلاو ربدتلاب ةءارقلا نستو
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 لاق . بولقلا ري ريدتستو « رودصلا حرشدت :تاهبو « مهألا بولطملاو

0 

 . #* نآرقلا نوربدتيالفأ

 ظفلي ام ىنعم يف ركفتلاب هبلق لغشي نأ : كلذ ةفصو

 دقتعيو . يهاونلاو رماوألا لمأتيو , ةيآ لك ىنعم فرعيف . هب

 . كلذ لوبق

 رم اذإو , رفغتساو رذتعا ىضم اميف هنع رّصق امث ناك نإف

 هيزنت وأ , ذوعتو قفشأ باذع وأ , لأسو رشبتسا ةمحر ةيآب

 . بلطو عرضت ءاعد وأ , مظعو هّرن

 عم تيلص : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع ملسم جرخأ

 , اهأرقف ءاسنلا مث , اهأرقف ةرقبلا حتتفاف ةليل تاذ ِهّنكَم يبنلا

 حيبست اهيف ةيآب رم اذإ , ًالسرتم أرقي , اهأرقف نارمع لآ م

 : رعت رتب رم از + لأس لاؤسب رع اذإوا + خس
 وهو « كلذ ىضتقا اذإ نارقلا ءادن بيجي نأ : ربدتلا نمو

 أرق نم » : يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا هيلإ راشأ ام

 انأو ىلب : لقيلف اهرخآ ىلإ ىهتناف 4 نوتيزلاو نيتلاو

 # ةمايقلا مويبمسقأ ال أرق نمو , نيدهاشلا نم كلذ ىلع
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 4 ىتوملا ىيحيي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ # : اهرخآ ىلإ ىهتناف

 يأبف © : غلبف # تالسرملاو ؛ : أرق نمو , ىلب : لقيلف

 . « هللاب انمآ : لقيلف # نونمؤي هدعب ثيدح

 ىلا ينكر ناين تبا يي ةراط رار هسا عيتتاو

 4 ىلعألا كبرمساحبس أرق اذإ ناك هيَ يبنلا نأ امهنع

 . ( ىلعألا يبر ناحبس :١ لاق

 : لاق هنع هللا يضر رباج نع مكاحلاو يذمرتلا جرخأو

 نمحرلا ةروس مهيلع أرقف . هباحصأ ىلع هيَ هللا لوسر جرخ
 ىلع اهتأرق دقل :١ لاقف ءاوتكسف , اهرخآ ىلإ اهلوأ نم

 ىلع تيتأ املك تنك مكنم ادودرم نسحأ اوناكف ؛ . نجلا

 نم ءيشب الو : اولاق 4 نابذكت مكبر ءالآ يأبف ب : 0
 1 وطا كلف دوو كد انو كمقت

 يف ايندلا يبأ نباو يمليدلاو هيودرم نبا جرخأو
 هنع هللا يضر رباج نع ًادج فيعض دنسب مهريغو « ءاعدلا ١

 4 ... بيرق ينإف ينع يدابع كلاس اذإو © : أرق هلع يبنلا نأ

 كيبل . ةباجإلاب تلفكتو ءاعدلاب ترمأ مهللا ١ : لاقف . ةيالا
 كل ةمعنلاو دمحلا نإ . كيبل كل كيرش ال كيبل . كيبل مهللا
 ملو دلت مل . دمص دحأ درَف كنأ دهشأ . كل كيرش ال كلملاو
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 كءاقلو , قح كدعو نأ دهشأو . دحأ ًاوفك كل نكي ملو دّلوُت

 كنأو . اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلاو , قح رادلاو قح ةنجلاو « قح

 . ( روبقلا يف نم ثعبت

 هنع هللا يضر رجح نب لئاو نع هريغو دواد وبأ جرخأو

 دحا نيما » : لاقف نيلاضلا الو 006 أرق هْنيَن يبنلا تعمس

 . هتوص اهب

 . نارقلا ةباجإ ىنعم وهو

 2, تارم ثالث « نيما ١ : لاق : ظفلب يناربطلا هجرخأو

 . ( نيما يل رفغا بر ١ : لاق : ظفلب يقهيبلا هجرخأو

 دوهيلا تلاقو ؛> : وحن أرق اذإ بادآلا نمو : يوونلا لاق

 ضفخي نأ # ةلولغم هللا ديدوهيلا تلاقو /> © هللا نبا ريزع

 . لعفي يعخنلا ناك اذك , هتوص اهب

 ردقي ال نمل يكابتلاو , نآرقلا ةءارق دنع ءاكبلا بحتسيو

 ناقذألل نورخيو # : ىلاعت لاق . عوشخلاو نزحلاو . هيلع

 هللا يضر دوعسم نبا ةءارق ثيدح « نيحيحصلا » يفو

 . (« نافرذت هانيع اذإف ) : هيفو « 52 يبنلا نع هنع

 دا



 نإ » اعوفرم كلام نب دعس نع ىقهيبلل ؛ بعشلا » يفو

 مل نإف , اوكباف هومتأرق اذإف ةباكو نزحب لزن نارقلا اذه

 لوسر نأ ريمع نب كلملا دبع لسرم نم هيفو « اوكابتف « اوكبت
 هلف ىكب نمف . ةروس مكيلع ئراق ينإ :١ لاق هيَ هللا

 نزحلاب نارقلا اوؤرقا» : ثيدح ( ىلعي ىبأ دنسم ١ ىفو

 . ( نزحلاب لزن هنإف

 نآرقلا أرق اذإ نم ةءارق سائلا نسحأ » : يناربطلا نعو
 . ( هب نزحتي

 نأ ءاكبلا ايصحت ىف هقيرطو : ) بذهملا حرش » ىف لاف

 و دوهعلاو قيثاوملاو ديدشلا ديعولاو ديدهتلا نم أرقي ام لمأتي

 . بئاصملا نم هنإف , كلذ دقف ىلع كبيلف ءاكبو

 نابح نبا ثيدحل « اهتييودوةءارقلاب توضلا نيس سنو

 : ىمرادلا دنع ظفل ىفو . ) مكتاوصأب نارقلا اوئيز :١ هريغو

 نآرقلا ديزي نسحلا توصلا نإف . مكتاوصأب نارقلا اونسح »
 . ( ادسح

 ع



 ةنيز توصلا نسح :٠ ثيدح هريغو رازبلا جرخأو

 نسح نكي مل نإف , ةريثك ةحيحص ثيداحأ هيفو « نآرقلا
 طيطمتلا دح ىلإ جرخي ال ثيحب , عاطتسا ام ُهَنَّسَح , توصلا

 برعلا نوحلب نارقلا اوؤرقا و : ثيدحلا يف ءاج امل , ءانغلاو

 , قسفلا لهأو نيباتكلا لهأ نوحلو مكايإو , اهتاوصأو

 : ةينابهرلاو ءانغلا عيجرت نارقلاب نوعجري ماوقأ ءيجيس هنإف

 مهبجعي نم بولقو مهبولق ةنوتفم . مهرجانح زواجيال

 . يقهيبلاو يناربطلا هجرخأ ( مهنأش

 توصلا نسح نم ةءارقلا بلط بحتسيو : يوونلا لاق

 ةعامجلا عامتجاب سأبالو ,. حيحصلا ثيدحلل . اهيلإ ءاغصإلاو

 مث . ةعطق ةعامجلا ضعب أرقي نأ يهو ؛ اهترادإب الو ةءارقلا يف

 . اهدعب ةعطق ضعبلا

 ناوقلا لرق 0 مكاحلا ثيدحل ميخفتلاب هتءارق بحتسيو

 لاجرلا ةءارق ىلع هؤرقي هنأ هانعمو : يميلحلا لاق ( ميخفعلاب

 يف لخدي الو : لاق  ءاسنلا مالكك هيف توصلا عضخي الو

 نأزوجي دقو ءارقلا ضعب رايتخا يه يتلا ةلامإلا ةهارك اذه

 ام ةلامإ يف كلذ عم صخرف . ميخفعلاب لزن نآرقلا نوكي

 . هتلامإ نسحي
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 هبيرغ ةفرعم ىف ةدعاق

 يف هانعم نع ثحبلا ىلإ جاتحي يذلا ظفللا وه بيرغلا

 ءانتعالا يغبنيو , هيف ةفنصملا بتكلاو لقنلا هعجرمو . ةغللا

 هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم يقهيسلا جرخأ دقف . هب

 نم جرخأو . « هبئارغ اوسمتلاو نآرقلا اوبرعأ :١ اعوفرم
 نآرقلا أرق نم » : ًاعوفرم امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح

 ريغب هأرق نمو , ةنسح نورشع فرح لكب هل ناك هبرعأف
 : هبارعإب دارملاو ء « تانسح رشع فرح لكب هل ناك بارعإ

 هيلع حلطصملا بارعإلا هب دارملا سيلو ؛ هظافلأ يناعم ةفرعم

 تسيل هدقف عم ةءارقلا نأل , نحللا لباقي ام وهو « ةاحنلا دنع

 عوجرلاو تبشتلا كلذ يف ضئانلا ىلعو , اهيف باوث الو ةءارق
 مهو ةباحصلا ءالؤهف , نظلاب ضوخلا مدعو نفلا لهأ بتك ىلإ
 مهيلع نآرقلا لزن نمو ىحصفلا ةغللا باحصأو ءابرعلا برعلا

 اهيف اولوقي ملف , اهانعم اوفرعي مل ظافلأ يف اوفقوت مهتغلبو
 وع

 يميتلا ميهاربإ نع « لئاضفلا » يف ديبع وبأ جرخأو
 : ىلاعت هلوق نع لئس هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ نأ
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 ضرأ يأ وأ . ينلظت ءامس يأ: لاقف . # اّبأو ةهكافو )

 . ملعأ ال ام هللا باتك يف تلق انأ نإ « ينلقت

 أرق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ سنأ نع جرخأو

 دق ةهكافلا هذه : لاقف * ابأو ةهكافو :  ربنملا ىلع

 وهل اذه نإ : لاقف هسفن ىلإ عجر مث ؟ بألا امف , اهانفرع

 . رمع اي فّلكلا

  امهنع هللا يضر سابع نبا نع دهاجم قيرط نم جرخأو

 نايبارعأ يناتأ ىتح . تاومسلا رطاف ام يردأ ال تنك : لاق

 انأ : لوقي , اهترطف انأ : امهدحأ لاقف . رئب يف نامصتخي

 . اهتأدعبا

 : هلوق نع لئس هنأ ريبج نب ديعس نع ريرج نبا جرخأو

 هللا يضر سابع نبا اهنع تلأس : لاقف *« اندل نم انانحو

 برح نب كامس انثدح ليئارسإ انثدح : يبايرفلا جرخأو

 نارقلا لك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع

 . ميقرلاو  هاوأو , انانحو , نيلسغ : ًاعبرأ الإ هملعأ
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 :بيرغلا ةفرعم دئاوف

 : ( تاهربلا ١ يف لاق « ةيرورض رَسْفَملل نفلا اذه ةفرعم

 اتوا ةغللا ملع ةفرعم ىلإ كلذ نع فشاكلا جاتحي

 ىلع ةاحنلا ملكت اهمّلقل فورحلاف . ًافورحو . ًالاعفأو
 , لاعفألاو ءامسألا امأو . مهبتك نم كلذ ذخؤيف . اهيناعم

 . ةغللا ملع بتك نم ذخؤتف

 نع تبث ام , كلذ يف هيلإ عجري ام ىلوأو : يطويسلا لاق
 بعوتسي ام مهنع درو هنإف , هنع نيذخالا هباحصأو سابع نبا

 نع درو امم . ةحيحصلا ةتباغلا ديناسألاب نارقلا بيرغ ريسفت

 . هنع قرّطلا حصأ نم يهو , ةحلط يبأ نبا قيرط نم سابع نبا
 ىلع كلذ نم دروام عيمج « ناقتإلا ١» يف يطويسلا قاسو

 . روسلا ىلع ابّترم باعيتسالاو ناقتإلا هجو

 : نارقلا يف بيرغلا عقيا فيك

 نم ةمالسلا نأ عم نآرقلا يف بيرغلا لوخد لكشتسا
 نأ بجيف « مالكلا حصفأ نآرقلاو , ةحاصفلا طورش نم ةبارغلا

 . كلذ نم ايلاخ نوكي

 لامعتسا : لوألا ىنعملا : ناينعم اهل ةبارغلا نأب : بيجأ
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 لخي امثاذهو ء. لامعتسالا سونأملا ريغ ىشحولا ظفللا

 . هيف يأرلل لخدم ال ام لامعتسا : ىناثلا ىنعملاو . ةحاصفلاب

 . نأشلا اذه لهأ نم نايبلا ىلإ جاتحم وهو ؛ نارقلا يف عقاو

 نيعباتلاو ةباحصلا نع ءاج دق : يرابنألا نبا ركب وبأ لاق

 ىلإ انعجر برعلا ةغلب هللا هلزنأ يذلا نارقلا نم فرحلا انيلع

 ينومتلأس اذإ : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع

 ناويد رعشلا نإف ء رعشلا يف هوسمتلاف نآرقلا بيرغ نع

 ] . برعلا
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 برعلا ةغل ريغب هيف عقوام

 نورثكألاف . نآرقلا يف برعملا عوقو يف ةمئألا فلتخا

 يضاقلاو « ةديبع وبأو , ريرج نباو . يعفاشلا مامإلا : مهنمو

 : ىلاعت هلوقل , هيف هعوقو مدع ىلع , سراف نباو , ركب وبأ
 ًايمجعأ انآرق هنلعج ولو ٠) : ىلاعت هلوقو 4 ًايبرع انآرق )»
 يعفاشلا ددش دقو © يبرعو يمجعأأ هتياأ تلصف الول اولاقل

 . نآرقلا يف برعلا ةغل ريغ نم ءيش عوقوب لئاقلا ىلع ريكنلا

 نمف « نيبم يبرع ناسلب نآرقلا لزنأ امنإ : ةديبعوبأ لاقو

 . لوقلا مظعأ دقف ةيبرعلا ريغ هيف نأ معز

 عوقو زاوج نم مهضعب نع ءاج ام . لوقلا اذه لباقيو
 ترسو ترعلا اهلمعا ةييرتغ ربع اطافلا كاهن او ودكللا
 . نآرقلا لزنو نايبلا اهب عقوف . حيصفلا ىرجم

 نكلو . ةفرص ةيبرع ظافلألا هذه لك : نور لاقو
 رباكألا ىلع ىفخت نأ دعبي الو , ًادج ةعستم برعلا ةغل
 ىنعم امهنع هللا يضر سابع نبا ىلع يفخ دقو . ةلجلا
 . ( ٌتاف )و ( رطاف )



 . يبن الإ ةغللاب طيحي ال : ( ةلاسرلا » ىف ىعفاشلا لاق

 نأ , يدنع باوصلاو : مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 تعقو اهنكل . ءاهقفلا لاق امك ةيمجعأ اهلوصأ فرحألا هذه

 ىلإ مجعلا ظافلأ نع اهتلوحو . اهتنسلأب اهتبرعف , برعلل
 هذه تطلتخا دقو . نارقلا لزن مث , ةيبرع تراصف اهظافلأ

 , قداص وهف ةيبرع اهنإ : لاق نمف , برعلا مالكب فورحلا
 يقيلاوجلا لوقلا اذه ىلإ لامو ,. قداصف ةيمجعأ : لاق نمو

 . نورخاو يزوجلا نباو

 : ظافلألا كلتل ةلثمأ هذهو

 . ةيسراف اهنأ ( ةغللا هقف » يف يبلاعثلا ىكح : (قيرابأ)

 وأ ءاملا قيرط هانعمو برعم ىسراف قيربإلا : ىقيلاوجلا لاقو

 . ةنيه ىلع ءاملا بص

 برغلا لهأ ةغلب شيشحلا وه : مهضعب لاق : (بأ)

 . ةلذيش هاكح

 . ( هيدردزا ) ةيشبحلاب : لاق © كءام ىعلبا 1ك ىلاعت

 ىلإدلخأ:« داشرإلا ١» ىف ىطساولا لاق :(دلخأ)
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 . ةيربعلاب نكر « ضرألا

 اهنأ . « نانفألا نونف » ىف يزوجلا نبا ىكح : (كئارألا)

 . ةيشبحلاب ررسلا

 . مجعلا ةغلب ظيلغلا

 بتكلا يه : « داشرإلا ١» يف يطساولا لاق :(رافسسأ )

 . ةينايرسلاب

 هانعم : ( نارقلا تاغل ١ ىف مساقلا وبأ لاق : (يرصإ)

 . ةيطبنلاب يدهع
 . ةيطبنلاب زاوكألا اهنأ يزوجلا نبا ىكح : (باوكأ)

 . برغملا لهأ ناسلب هجضن : (هانإ)

 نع ةمركع قيرط نم نابح نبا خيشلا وبأ جرخأ : (هاوأ)

 . ةشبحلا
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 هةهدعاف

 ش ىكندلاو في :لاب هل وو *++

 انوكي نأ امإ هنأل , لاوحأ ةعبرأ هلف نيترم مسالا ركذ اذإ

 وأ. ةفرعم يناشلاو ةرككن لوألا وأ , نيترككن وأ . نيتفرعم
 ىلع ةلالد , ابلاغ لوألا وه يناغلاف نيتفرعم اناك نإف . سكعلاب

 اندها 006 وحن ةفاضإلا وأ؛ ماللا يف لصألا وه يذلا دوهعملا

 مهقو 8 # مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا

 . #* تائيسلا قت نمو تائيسلا

 ناكل الإو , ابلاغ لوألا ريغ يناشلاف نيتركن اناك نإو

 : وحن , اقباس ادوهعم هنوك ىلع ءانب فيرعتلا وه بسانملا

 مث ةوق فعصض دعب نم لعج مث فعض نم مكقلخ يذلا هللا ©

 لوألا فعضلاب دارملا نإف # ةبيشو افعض ةوق دعب نم لعج

 . ةحوخيشلا ثلانلابو , ةيلوفطلا يناثلابو , ةفطنلا

 رسسعلا عم نإف ؛» : ىلاعت هلوق يف نامسقلا عمتجا دقو

 رسيلاو . لوألا وه يناثلا رسعلاف # ارسي رسعلا عم نإ .ارسي

 رسع بلغي نل » : ةيآلا يف هّنَِي لاق اذهلو . لوألا ريغ يناثلا

 . ( نيرسي
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 لوألا وه يناثلاف . ةفرعم يناشلاو ةركن لوألا ناك نإو

 : الوسر نوعرف ىلإ انلسرأ امك # : وحن « دهعلا ىلع ًالمح

 ىف حابصملا حابصم اهيف 4 لوسرلانوعرف ىصعف
 # هللا طارص .ميقتسم طارص ىلإ #8 ةجاجزلاةجاجز

 . 4 ليبسلاامنإ .ليبس نم مهيلعام و
 لب لوقلا قلطي الف , ةركن يناشلاو ةفرعم لوألا ناك نإو

 : وحن . رياغتلا ىلع ةئيرق موقت ةراتف , نئارقلا ىلع فقوتي

 2 # ةعاس ريغاوثبلام نومرجملامسقي ةعاسلا موقت مويو
 يف سانلل انبرض دقلو 8# : وحن . داحتالا ىلع ةئيرق موقت ةراتو

 . * ايبرع انآرق .نوركذتي مهلعل لثم لك نم نآرقلا اذه

0 



 ىكنتلاو في :لا ىف

 هلف ريكنتلا امأ , رخآلاب قيلي ال اماقم امهنم لكل نأ ملعا

 الثم هللا برضو وْ وحن «, ةدحولا ةدارإ :اهدحأ , بابسأ

 . # لجرل املس الجرو نوسكاشتم ءاكرش هيف الجر

 نم عون يأ # ركذاذه ا : وحن , عونلا ةدارإ: يناثلا

 ةواشغلا نم بيرغ عون يأ # ةواشغ مهراصبأ ىلعو ؛» ركذلا
 تاواشغلا نم ءيش هيطغي ال ام ىطغ ثيحب , سانلا هفراعتي ال

 وهو . اهنم عون يأ # ةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو
 الو يضاملا ىلع نوكي ال صرحلا نأل ,. لبقتسملا يف دايدزالا

 . رضاحلا ىلع

 لك قلخ هّللاو إل : هلوق اعم ةيعونلاو ةدحولا لمتحيو

 نم عون نم , باودلا عاونأ نم عون لك يأ # ءام نم ةباد
 دارفأ نم درف نم . باودلا دارفأ نم درف لكو « ءاملا عاونأ

 . فّطنلا
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 فرعيو نّيعي نأ نم مظعأ هنأ ىنعمب ميظعستلا :ثلاسثلا

 . برح يأ برحب يأ * برحباونذأف 9 : وحن

 ارفاو يأ # ارجألانلنئأ 9 وحن . ريثكتلا : عبارلا
 ؛ . اليزج

 دقف كوبذكي نإو ! : هلوق اعم ريثكتلاو ميظعتلا لمتحيو

 . ريثك ددع ووذ ماظع لسر يأ #* لسر تبذك

 نأ نكمي ال دح ىلإ هنأش طاطحنا ىنعمب ريقحتلا:سماخلا

 . هب أبعي ال اريقح اًنظ يأ 4 ًنظالإن ظن نإ )»وحن , فّرعي

 * ربكأ هللا نم ناوضرو 9 : وحن , ليلقتلا:سداسلا

 . ةداعس لك سأر هنأل , تانجلا نم ربكأ هنم ليلق ناوضر يأ

 ليلق هل لاقي ال كليلق 2نكلو ينيفكي كنم ليلق

 ماقم ماقملا نأل رامضإلابف , بابسأ هلف فيرعتلا امأو

 ىف هنيعب هراضحإل ةيملعلابو , ةبيغلا وأ باطخلا وأ ملكتلا

 هللاوهلق 8 : وحن . هب صتخم مساب ءادتبا عماسلا نهذ

 ) ةناهإ وأ ميسظعتل وأ # هللا وسر دمحم لف 4# دحأ

 ه1



 حدملا نم هيف امل ليئارسإ هبقلب بوقعي ركذ ميظعتلا نمف

 . هللا يرس وأ , هللا ةوفص هنوكب ميظعتلاو

 : 34 بهل ىبأ ادي تبت 8+ هلوق ةناهإلا نمو

 عماسلا نهذ ىف هراضحإب زييمت لمكأ هزييمتل ةراشإلابو

 نم نيذلا قلخ اذام ينورأف هللا قلخ اذه 8وحن ءًاّسح

 ءيشلا هل زيمتي ال هنإ ىتح عماسلا ةوابغب ضيرعتللو # هن وذ

 . كلذل حلصت ةيآلا هذهو , سحلا ةراشإب الإ

 ىدلااذهأ آف : رافكلا لوقك , برقلاب هريقحت دصقلو

 دارأاذام إ> * الوسر هللا ثعب يذلا اذهأ / # مكتهلا ركذي

 وهل الإ ايندلا ةايحلا هذهامو !: : ىلاعت هلوقو * الثم اذهب هللا

 . * بعلو

 بير 0 باتكلا كلذ مة رحن . دعبلاب هميظعت دصقلو ]

 . هتجرد دعب ىلإ اباهذ , # هيف

 0ما/



 و

 ةدعاق

 عمجلاو دارفإلا يف

 ةغيصب ةينآرقلا تاملكلا ضعب درت نأ وه: عمجلاو دارفإلا

 . ىرخأ عضاوم يف عمجلا ةغيصبو ؛ عضاوم يف دارفإلا

 ركذ نآرقلا يف عقو ثيحف ٠ ضرألاو ءامسلا : كلذ نم

 ظفل دري مل هنإف كلذلو , عمجت ملو ةدرفم اهنإف ضرألا
 ديرأ امل اذهلو . تاومسلا فالخب . اهعمج لقغل ( نوضرأ )
 امأو # نهلثم ضرألانمو لف : لاق نيضرألا عيمج ركذ

 . دارفإلا ةغيصب ةراتو « عمجلا ةغيصب ةرات تركذف ءامسلا

 . لحما كلذب قيلت تكنل

 ةلادلا عمجلا ةغيصب ىتأ ددعلا ديرأ ثيح هنأ:لصاحلاو

 يفاسم هلل حبس ا١فو حن , ةرثكلاو ةمظعلا ةعس ىلع
 هل حبست ) ٠ مهترثك ىلع اهناكس عيمج يأ 4 تاومسلا

 . اهددع فالتخا ىلع ةدحاو لك يأ ( تاومسلا

 ىضو :1وحن دارفإلا ةغيصب يتأ ةهجملا ديرأ ثيحو

 مكب فسخي نأ ءامسلا يف نم متنمأأ >> © مكقزر ءامسلا
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 . مكقوف نم يأ * ضرألا

 باذعلا قايس ىفوأ تعمج ةمحرلا قايس ىف تركذ

 . تدرفأ

 اهنع جرخت دقو ,« بلاغلا هجو ىلع ىه دعاوقلا هذهو

 . تالوطملا ىف اهنع ءاملعلا باجأ صوصن
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 رئاظنلاو هوجولا

 لمعتسي يذلا كرتشملا ظفللا وهو , هجو عمج : هوجولا

 . ةئطاوتملا ظافلألاك : رئاظنلاو . ةمألا ظفلك . ناعم ةدع يف

 ثيح « نآرقلا تازجعم عاونأ نم كلذ مهضعب لعج دقو

 , لقأو رثكأو ًاهجو نيرشع ىلإ فرصنت ةدحاولا ةملكلا تناك
 . رشبلا مالك يف كلذ دجوي الو

 : كلذ نم . عونلا اذه ةلثمأ نم نويع هذهو

 :ىدهلا

 : اهجو رشع ةعبس ىلع يتأي وهو «ىدهلا»

 . 4 ميقتسملا طارصلا اندها 9>:تابثلا : اهنم

 . 4 مهبر نم ىده ىلع كنلوأ 8: نايبلاو
 . © هللا ىده ىدهلا نإ هم :نيدلاو

 . #4 ىدهاو دتها نيذلا هللا ديزيو لذ :ناميإلاو



 . #4 كعم ىدهلا عبتن نإ /8:ديحوتلاو

 مهراثآ ىلعانإو 8 4 هدتقامهادهبف ا»:ةنّسلاو

 . # نودتهم

 همهلأ يأ #* ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ # : ماهلإلاو

 . شاعملا

 . # كيلإاندهانإ 8# : ةبوتلاو

 : هالسصلا

 : هجوأ ىلع يتأت يهو (« ةالصلا ١ : كلذ نمو

 . # ةالصلا نوميقيو !> : سمخلا تاولصلا

 . # ةالصلا دعب نم امهنوسبحت 8 : رصعلا ةالصو

 . © ةالصلل يدوناذإ ؛> : ةعمجلا ةالصو

 . # مهنم دحأ ىلع لصتالو 9 : ةزانجلاو

 . # مهيلع لصو 8 : ءاعدلاو
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 . * كرمأت كتالصأ ©: نيدلاو

 . # كتالصب رهجتالو ١# : ةءارقلاو

 ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ / : رافغتسالاو ةمحرلاو

 . # ىيبنلا

 : هسنتفلا

 : هجوأ ىلع تدرو ( ةنتفلا ١ كلذ نمو

 0 لتقلا نم دشأ ةنتفلاو 9 : كرشلا

 . © ةنتفلا ءاغتبا اذ : لالضإلاو

 . اورفك نيذلا مكنتفي نأ 8# : لتقلاو

 . 4# مهتنتف نكت ملمث ١ : ةرذعملاو

 . # كتنتف الإ يه نإ :  ءاضقلاو

 . # ماع لك يف نونتفي ا : ضرملاو

 . #4 ةنتفانلعجت ال ١ : ةربعلاو
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 :حورلا

 : هجوأ ىلع درو « حورلا » كلذ نمو

 . # هنم حورو ل :رمألا

 . #4 حورلاب ةكئالملا لزني :  يحولاو

 . « انرمأ نم احور كيلإانيحوأ © : نآرقلاو

 . # انحوراهيلإانلسرأف # : ليربجو

 . # حورلا نع كنولأسيو 8# : ندبلا حورو

 :ركذلا

 : هجوأ ىلع درو « ركذلا ١» كلذ نمو

 . # مكءابآمكركذك هللااوركذاف 9 : ناسللا ركذ

 . # هيفاماوركذاو > : ظفحلاو

 . © مكركذأ ينوركذاف ل١ : ءازجلاو ةعاطلاو

 . يلاحب هثدح يأ *# كبر دنع ينركذا :١ ثيدحلاو

1 



 . #* يركذ نع ضرعأنمو ا : نآرقلاو

 . #4 كلركذل هنإو / : فرشلاو

 . # مكتهلآ ركذي يذلا اذهأ > : بيعلاو

 . # ركذلا دعب نم ٠ : ظوفحملا حوللاو

 . # اريثك هللا ركذو 4 : ءانثلاو

 8 ربكأ هللا ركذلو 4 : ةالصلاو
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 هبارعإ ةفرعم

 : لاق باطخلا نب رمع نع( هلئاضف ١ يف ديبع وبأ جرخأ

 . نآرقلا نوملعت امك ننسلاو ضئارفلاو نحللا اوملعت

 هرارسأ نع فشاكلا ىلاعت هللا باتك يف رظانلا ىلعو

 وأ ًاربخ وأ أدعبم اهنوكك . اهلحمو اهتغيصو ةملكلا يف رظنلا
 ريغ:ىلإ . باوج يف وأ مالكلا ئدابم يف وأ . ًالوعفم وأ ًالعاف

 ْ . كلذ

 : رومأ ةاعارم هيلع بجيو

 نأ ديري ام ىنعم مهفي نأ هيلع بجاو لوأ وهو : لوألا

 ال اذهلو , ىنعملا عرف هنإف . بارعإلا لبق ابكرم وأ ادرفم هبرعي

 رثأتسا يذلا هباشتملا نم اهنأب اهلق اذإروسلا ٌتاوف بارعإ زوجي

 . هملعب هللا

 ةفيعضلا هجوألاو , ةديعبلا رومألا بنجتي نأ : يناثلا

 نإف « حيصفلاو يوقلاو بيرقلا ىلع جرخيو « ةذاشلا تاغللاو
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 بيردتو لمتحملا نايبل وأ« ديدش بعصف ريثكتلاو بارغإلا

 . نآرقلا ظافلأ ريغ ىف نسحف بلاطلا

 نظلا ىلع بلغي ام ىلع الإ جرخي نأز وجي الف ليزدتلا امأ

 ريغ نم ةلمتحملا هجوألا ركذيلف ءيش بلغي مل نإف , هتدارإ
 نأهيلع حانجالف مة يف لاق نم ئطخ مث نمو ؛ فسعت

 : ءارغإ © هيلع لاو 4 حانج © ىلع فقولا نإ . 4 فوطي

 . فيعض بئاغلا ءارغإ نأل

 هجوألا نم ظفللا هلمتحي ام عيمج ىفوتسي نأ : ثلاشلا

 . مسالل ةفص وأ , برلل ةفص # ىلعألا ١ نوك

 نوك زوجي # نيذلا «نيقتملل ىده لذ وحن يفو

 . ( مه )رامضإب عفرلا ىلإو , ( حدمأ )

 يف لاق نم ئطخ مث نمو . مسرلا يعاري نأ : عسبارلا

 اهيلإ ةلصوم ًاقيرط لس يأ « ةيرمأ ةلمج اهنإ # اليبسلس ف
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 هللا باتك يف دئازلا ظفل قالطإ بنتجي نأ: سماخللا

 هللا باتكو ؛ هل ىنعم ال هنأ هنم مهفي دق دئازلا نإف ىلاعت

 , ديكأتلاب هّلدَب ريبعتلا ىلإ مهضعب َرفاذلو « كلذ نع هزنم

 . محقملاو , ةلصلاو

 ا/



 . # جوع يذ ريغ ايبرع انأرق 3 يظفل

 . ةررقملا ةيبرعلا دعاوقلل ةيالا ةفلاخم : هانعمو

 نوخسارلان كل ؛ : ىلاعت هلوق يف مهضعب لوق كلذ نمو

 نم لزنأامو كيلإ لزنأامب نونمؤي نونمؤملاو مهنم ملعلا يف
 مويلاو هللاب نونمؤملاو ةاكزلا نوتؤملاو ةالصلا نيميقملاو كلبق
 دعاوق نإ ذإ , نحل هنإ . #* اميظع ارجأ مهيتؤنس كئلوأرخآلا

 فوطعم هنأل ( نوميقملاو ) لوقي نأ يضتقت ةيبرعلا ةغللا

 ىلع فوطعملاو # نونمؤملاو وهو . هلبق ام ىلع
 ظ . عوفرم عوفرملا

 اذه ىلع نولدتسيو . باتكلا نم أطخلا اذه نإ : اولاقو

 . بابلا اذه يف درو رثأب

 يفوهف هتجرد تناك امهم رثألا اذه نأ وه قحلاو

1 



 نارقلل هللا ظفح ىلع لدت يتلا اهب عوطقملا صوصنلا ةمداصم

 ةجح الو هب ةربع الو , ىنعملا طقاس ربخلااذهف : لوقأ

 الضف مالكلا يف نونحلي مهنأ ًالّوأ ةباحصلاب نظي فيكو . هيف

 نآرقلا يف ايناث مهب نظي فيك مث ؟ ءاحصفلا مهو « نارقلا نع

 هوطبضو هوظفحو لزنأامك هيي ىببلا نم هوقلت يذلا

 ؟ هونقتأو

 أطخلا ىلع مهلك مهعامتجا اغلا مهب نظي فيك مث

 ؟ هتباتكو

 ؟ هنع مهعوجرو مههبنت مدع اعبار مهب نظي فيك مث

 ؟ هرييغت نع ىهني هنأ نامثعب نظي فيك مث

 كلذ ىضتقم ىلع ترمتسا ةءارقلا نأ نظي فيك مث

 ؟ فلس نع افلخ رتاوتلاب يورم وهو أطخلا

 . ةداعو ًاعرشو ًالقع ليحتسي امث اذه
 3 م 0 8
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 ىلإ عوطقم # ةالصلا نيميقملاو :  هلوق نأ : اهنمف . عجارملا

 نوكي نأ حصيو « غلبأ هنأل حدمأ ١ ريدقتب . بوصنم حدملا

 يأ« كيلإلزنأامبنونمْؤي ١) يف رورجملا ىلع ًافوطعم
 , ةكئالملا : ليقو « ءايبنألا مهو , ةالصلا نيميقملاب نونمؤيو

 مهب دارملا نوكيف , ( نيميقملا نيدب نونمؤي ) : ريدقتلا ليقو
 افوطعم نوكي نأ حصيو , نيميقملا ةباجإب : ليقو , نيملسملا

 ميقأو « لبق ١ تفذحف . نيميقملا لبق نمو يأ «( لبق » ىلع
 . هماقم هيلإ فاضملا

 ناذهزننإ 1 ىلاعت هلوق نحل هنإ هيف ليق ام ةلثمأ نمو

 ْنِإ ) : لوقي نأ ةيبرعلا ةغللا دعاوق ىضتقمف « نارحاسل

 نع ةباين ءايلاب بوصنم وهو ( نإ ١» مسإ هنأل ( نارحاسل نيذه

 . ةريثك ةبوجأب ءاملعلا هنع باجأ دقو , ةحتفلا

 هلاوحأ ىف فلألاب ىنثملا يرجي نم ةغل ىلع راج هنأ : اهنم

 ةلمجلاو « افوذحم نأشلا ريمض نإ ١مسانأ:اهنمو

 . ( نإ ) ربخ , ربخو أدتبم



 ظ فوذحم أدتبم ربخ ( تارحاس ١ نأ الإ ؛ كلذك : اهنمو

 . ( تارحاس امهل » : ريدقتلاو

 . معن ىنعمب انه ( نإ ) نأ : اهنمو

 ناذ»و« نإ وساةصقلا ريمض «اهر نأ : اهنمو

 نيذلاو اونمآ نيذلا نإ 8 هلوق نحللا نم هنإ هيف ليق امثو
 نأ يضتقت ةيبرعلا ةغللا دعاوق نإ : اولاقف # نوئباصلاو اوداه

 نأ اومعزو « « نإ ٠ مسا ىلع فوطعم هنأل ( نيئباصلاو ) لوقي
 . لطابو طقاس مهمالكو . نحل اذه

 . هجوأب ظفللا اذه نع ءاملعلا باجأ دقو

 : كلذك نوئباصلاو يأ ةهربخ فذح أدتبم هنأ : اهنم

 نإف اهمسا عم « نإ ) لحم ىلع فوطعم هنأ :اهنمو

 : ءادتبالاب عفر امهلحم

 . # اوداه ا يف لعافلا ىلع فوطعم هنأ : اهنمو
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 هباشتملاو مكحملا

 تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلاوه ١ : ىلاعت لاق

 . 4 تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم

 ماسقناب لوقلا اهحصأو اهرهشأ , لاوقأ ةلأسملا يفو

 . اهب ردصملا ةيالل , هباشتمو مكحم : ىلإ نارقلا

 : لاوقأ ىلع هباشتملاو مكحملا نييعت يف فلتخا دقو

 هللا يضر سابع نبا لوق اهحصأو اهبرقأو اهرهشأ
 , ةهدودحو , همارحو « هلالحو , هخسان تامكحملا : امهنع

 تاهباشتملاو هب لمعيوهبنمؤيامو هضئارفو

 هب نمؤي امو « هماسقأو ؛ هلاثمأو « هرخؤمو همدقمو ؛ هخوسنم

 . هب لمعي الو

 . هفالخب هباشتملاو , ىنعملا لوقعم ناك ام مكحملا : ليفو

 هجولاو ءيجماو ءاوتسالاك . تافصلا تايااذه يف لخديو

 . اهرخآ ىلإ ديلاو
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 : لثم , روسلا لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا ًاضيأ هيف لخديو

 . سطو . مسطو . صعيهكو . رملاو . رلاو . صملاو . ملا

 . قكسعمجو . محو . سيو

 :هباشتملامكح

 ال وأ هملع ىلع عالطالا نكمي ام هباشتملا له ؛ فلتخا

 : هلوق يف فالتخالا امهؤشنم . نيلوق ىلع ؟ هللا الإ هملعي

 4 نولوقي لو فوطعم وه له 4 ملعلا يف نوخسارلاو )
 ىلعو ؟ فائئتسالل واولاو 4 نولوقي 8 هربخ أدتبم وأ . لاح

 . سابع نبا نع ةياور وهو , دهاجم مهنم ؛ ةريسي ةفئاط لوألا

 : هلوق يف سابع نبا نع دهاجم قيرط نم رذنملا نبا جرخأف

 نم انأ : لاق # ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعيامو ظ

 . هليوأت ملعي

 مهدعب نمو مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نم نورثكألا امأو

 تاياورلا حصأ وهو « يناغلا ىلإ اوبهذف « ةّنُّسلا لهأ ًاصوصخ

 َ امهنع هللا يضر سابع نبا نع
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 ( هكردتسم ١ يف مكاحلاو ( ةريسفت ٠ يف قازرلا دبع هجرخأ

 لوقيو هللا الإ هليوأت ملعي امو ) : أرقي ناك هنأ سابع نبا نع

 واولا نأ ىلع لدياذهف« (« هب انمآ ملعلا يف نوخسارلا
 لقأف ؛ ةءارقلا اهب تبغت مل نإو ةياورلا هذه نأل . فانئتسالل
 : نآرقلا نامجرت ىلإ حيحص دانسإب ًاربخ نوكت نأ اهتاجرد
 تلد ةيأآلا نأ كلذ ديؤيو ؛ هنود نم ىلع كلذ يف همالك مدقيف

 ىلعو ةنتفلا ءاغتباو غيزلاب مهفصوو , هباشتملا يعبتم ّمذ ىلع
 هللا حدم امك هيلإ اوملسو . هللا ىلإ ملعلا اوضوف نيذلا حدم
 بعك نب يب ةءارق يف نأ ءارفلا ىكحو , بيغلاب نينمؤملا
 . * نوخسارلالوقيو ١) : اضيأ

 شمعألا قيرط نم ( فحاصملا ١ يف دواد يبأ نبا جرخأو
 هللادنعالإهليوأت نإو ال دوعسم نبا ةءارق يف لاف
 . 4 هبانمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع امهريغو ناخيشلا جرخأو
 كيلع لزنأيزلاوه )» ةيآلا هذه هع هللا لوسر الت : تلاق
 هللا لوسر لاق : تلاق 4 بابلألا اولوأ ا هلوق ىلإ © باتكلا

 نيذلا كئلوأف هنم هباشت ام نوعبتي نيذلا تيأر اذإف ١ ١ هل
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 هنأ يرعشألا كلام يبأ نع ( ريبكلا ١ يف يناربطلا جرخأو

 ثالث الإ يتمأ ىلع فاخأ ال :١ لوقي هت هللا لوسر عمس

 مهل حتفي نأو اولتتقيف اودساحتيف لاملا مهل رفكي نأ : لالخ

 هللا الإ هليوأت ملعي سيلو ؛ هليوأت يغتبي نمؤملا هذخأيف باتكلا

 :اهرةمم نم اك هناا نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو

 هوعيضيف مهملع اذ اوري نأو , بابلألا اولوأ الإ ركذي امو

 . ( هيلع نولابيالو

 الإ هملعي ال امث هباشتملا نأ ىلع لدت راثآلاو ثيداحألا هذهف

 :نآرقلا ىف هباشتملادورو ىف ةمكحلا

 عم نارقلا يف هباشتملا دوجو ةمكح ىلإ مهضعب راشأ دقو

 هباشتملا ةيقح داقتعاب ىلتبم لقعلا : لاقف هتفرعم نع زجعلا

 لمجأ اباتك فنص اذإ ميكحلاك , ةدابعلا ءادأب ندبلا ءالتباك

 كلملاكو , هذاتسأل ملعتملا عوضخ عضوم نوكيل ًانايحأ هيف

 . هرس ىلع هعلطي نم اهب زاتمي ةمالع ذختي
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 رمتسال ندبلا فرشأ وه يذلا لقعلا لتبي مل ول : ليشو
 للذتلا ىلإ سنأتسي كلذبف , درمتلا ىلع ملعلا ةهبأ يف ملاعلا

 اهثرابل لوقعلا عوضخ عضوم وه هباشتملاو , ةيدوبعلا زعب
 : ىلاعت هلوقب ةيآلا متخ يفو , اهروصقب ًافارتعاو ًامالستسا

 حدمو , نيغئازلاب ضيرعت 4 بابلألا اولوأ الإركذيامو
 نم سيلف هاوه فلاخيو ظعتيو ركذتي مل نم ينعي , نيخسارلل
 4 انبولق غزتالانبر ١ : نوخسارلا لاق مّن نمو , لوقعلا يلوأ
 دعب , يندللا ملعلا لازنتسال مهئثرابل اوعضخف ٠ ةيآلا رخآ ىلإ

 . يناسفنلا غيزلا نم هب اوذاعتسا نأ

 ديدحت نم دب الف مومذم هباشتملا يف ضونخلا نأ تملع اذإو

 لاق كلذلو ؛ بنتجيف مومذملا ملعيل ىلوألا وه اذهو هباشتملا

 : نيبرض ىلع هباشتملا : ىباطخلا

 . هانعم فرع , هب ربتعاو مكحملا ىلإ در اذإ ام : امهدحأ

 يذلا وهو . هتقيقح ىلع فوقولا ىلإ ليبس ال ام : رخآلاو

 نوباتريف ؛ ههنك نوغلبي الو هليوأت نوبلطيف ؛ غيزلا لهأ هعبتي

 . نونتتفيف . هيف
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 : تاغفصلا تايا

 كنإف 8 ىلاعت هلوق وحن . تافصلا تايآ هباشتملا نم

 ء يش لك ) # ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ١ 4 اننيعأب

 ىلع عنصتلو ١ #4 كبرهجو ىقبيو ١ # ههجو الإ كلاه

 تيوطم تاومسلاو ظ # مهيديأقوف هللادي *:  ينيع

 . درفم فينصت اهيف نابللا نبالو . # هنيميب

 ىلع ثيدحلا لهأو فلسلا مهنم ةّنّسلا لهأروهمجو

 الو . ىلاعت هللا ىلإ اهنم دارملا اهانعم ضيوفتو . اهب ناميإلا

 ةفورعملا نهذلا ىلإ ةردابتملا اهتقيقح نع هل انهيزنت عم اهرسفن
 . ظفللا رهاظ نم

 هلالجب قيلي امب اهليوأت ىلإ ةّنسلا لهأ نم ةفئاط تبهذو

 يف لاقف , هنع عجر مث , هيلإ بهذي نيمرحلا مامإ ناكو . ىلاعت

 هب هللا نيدنو ؛ انييذ ةةحيصترت اللا » ( ةيماظنلا ةلاسرلا)

 ضرعتسلا كرت ىلع اوجرد مهنإف « ةمألا فلس عابتا ء ًادقع

 ا

 ةمألا ردص ىضم ةقيرطلا هذه ىلع : حالصلا نبا لاقو

 ب



 ةمئأ اعد اهيلإو , اهتاداقو ءاهقفلا ةمئأ راتخا اهايإو . اهتاداسو

 فديفي انبانكضأ نس ملكا نم هحاالو مالعاو كدا
 . اهابأيو اهنع

 نم ًابيرق ليوأتلا ناك اذإ : لاقف ديعلا قيقد نبا طسوتو
 ىلع هانعمب اًنمآو . هنع انفقوت اديعب وأ . ركني مل برعلا ناسل
 هذه نم هانعم ناك امو : لاق هيزنتلا عم هب ديرأ يذلا هجولا

 ريغ نم هب انلق . برعلا بطاخت نم ًاموهفم ًارهاظ ظافلألا

 تطرفام ىلع ىترسحاي 3 : ىلاعت هلوق يف امك , فيفوت
 . هل بجي امو هللا قح ىلع هلمحنف , © هللا بنج يف

 نم اهنأ ًاضيأ اهيف راعخماو , روسلا لئاوأ هباشستملا نمو
 هريغو رذنملا نبا جرخأ , ىلاعت هللا الإ اهملعي ال يتلا رارسألا

 باتك لكل نإ : لاقف . روسلا ٌتاوف نع لئس هنأ يبعشلا نع

 . روسلا اوف نآرقلا اذه رس نإو . رس

 نم هريغو متاح يبأ نبا جرخأف , نورخأ اهانعم يف ضاخو

 : هلوق يف امهنع هّللا يضر سابع نبا نع ىحضلا يبأ قيرط
 انأ : لاق # صملا >> : هلوق يفو ٠ ملعأ هللا انأ : لاق © ملا ِ

 . ىرأ هّللا انأ 4 رسلا # : هلوق يفو . لصفأ هللا
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 فرع املف ؛ رهاظلا بسحب هانعم لكشأ ام وهو
 نم هنأ

 2« فينصتلاب درفي نأ ريدج وهو ؛ حضتا ريخأتلاو ميدقتلا باب

 . تايا يف كلذل فلسلا ضرعت دقو

 يثاهب مهبذعي نأ هللا ديريامنإ مهدالوأ و مهلاومأكبجعت

 كبجعت ال : لوقي ؛ مالكلا ميداقت نم اذه : لاق ثايندلا

ل هللا كيري امن! ؛ ايندلا ةايحلا يف مهدالوأ الو مهلاومأ
 مهبذعي

 . ةرخآلا يف اهب

 تقبس ةملك الولو ١) : ىلاعت هلوق يف ًاضيأ هنع جرخأو

 . #* ىمسم لجأو امازل ناكل كبر نم

 لجأو ةملك الول : نوفي مالكلا ميداقت نم اذه : لاق

 : امازل ناكل ىمسم

 كعفارو كيفوتم ىنإ ىلاعت هلوق يف ةداتق نع جرخأو

 1 كيفوتمو ىلإ كعفار يأ رخؤملاو مدقملا نم اذه : لاق # ىلإ
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 الولو 8# : ىلاعت هلوق يف ديز نبا نع ريرج نبا جرخأو
 : لاق # ًاليلق الإ ناطيشلا متعبت ال هتمحرو مكيلع هللا لضف

 2 مهنم ًاليلق الإ هب اوعاذأ : يه امنإ ةرخؤمو ةمدقم ةيألا هذه

 . ريثك الو ليلق جني مل هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو



 صاخلاو ماعلا

 : هتغيصو « رصح ريغ نم هل حلاصلا قرغتسي ظفل : ماعلا

 وحن . ةعبات وأ , # نافاهيلع نم لك :  وحن ةأدتبم ( لك )
 . # نوعمجأ مهلك ةكنالملا دجسف

 لاق يذلاو وحن , امهعمجو امهتيدثتو يتلاو يذلاو

 اذه هنم ردص نم لك هب دارملا نإف # امكل فأ هيدلاول

 # لوقلا مهيلع قح نيذلا كنلوأ ا : دعب هلوق ليلدب , لوقلا

 © ةنجلا باحصأ كنلوأ تاحلاصلا اولمعواونمآ نيذلاو 1

 مهبر دنعاوقتا نيذلل © # ةدايزو ىنسحلااونسح أ نيذلل 1

 نيتأي ىتاللاو ١ 4 ضيحملا نم نسني ىناللاو ١ 4 تانج
 مكنم اهنايتأي ناذللاو © 4 اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا

 . # امهوذآف

 اماّيأ ١ وحن , ًالوصومو ًاماهفتساو ًاطرش , نموامو يأو

 هللا نود نم نودبعتامو مكنإ م ىنسحلا ءامسألا هلف وعدت

 . # هبزجي اءوس لمعي نم 9 #4 منهج بصح

 4 مك دال وأ ىف هللا مكيصوي ل وحن فاضملا عمجلاو
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 اولتقاو 0 نونمؤملاحلفأدق لاذ وحن لأب فرعملاو

 نوفلاحي نيذلا رذحيلف طا وحن « فاضملا سنجلا مساو

 لحأو و وحن : لأب فرعملاو « هللا رمأ لك يأ # هرممأ نع

 لك يأ # رسخ يفل ناسنإلا نإ 1 عيب لك يأ # عيبلا هللا

 . # اونمآ نيذلا الإ  ليلدب , ناسنإ

 امهل لفت الف هم وحن يهنلاو يفنلا قايس يف ةركنلاو

 باتكلا كلذ 4# هنئازخ اندنع الإ ءيش نم نإو ا © فأ

 #4 جحلا يف لادجالو قوسف الو ثفرالف 8 #4 هيف بيرال
 كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو © : وحن طرشلا قايس يفو
 وحن نانتمالا قايس يفو هللا مالك عمسي ىتح هرجأف

 . # اروهط' ءام ءامسلا نم انلزنأو ظ

 : ماعلا عاونأ

 : ماسقأ ةثالث ىلع ماعلا

 ةريشك نآرقلا ىف هتلثمأو ,. همومع ىلع ىقابلا:لوألا

 ةيعرفلا ماكحألا نأل , ةيعرفلا ماكحألا ريغ ىف اهلك هتاياو
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 ماع نم ام ) : اولاقامك اهيلع صيصختلا لوخد ًابلاغ حصي

 . ( صيصختلا هلخدي نأ نكميو الإ

 ءىيش لكب هللا نأو :  هلوق همومع ىلع ىقابلا ماعلا نمو

 الو  هلوقو « انيش سانلا ملظيال هللا نإ ا هلوقو 4 ميلع

 نم مث بارت نم مكقلخ هللاو ا هلوقو . 4« ادحأ كبر ملظي

 . * ارارق ضرألا مكل لعج يذلا هللا له هلوقو * ةفطن

 دراولا ماعلا ظفللا وهو ء. صوصخلا هب دارملا ماعلا : ىناثلا .

 نم الو  ظفللا لوادت ةهج نم ال . هدارفأ عيمج لمشي ال يذلا

 نمو . اهنم درف يف لمعتسا دارفأ وذ وه لب , مكحلا ةهج
 يف يلصي مئاق وهو ةكنالملا هتدانف © : ىلاعت هلوق هعلغمأ

 يذلا وه ذإ . ليربج : مهب دارملا انه ةكئالملاف # بارحملا

 .: فدان

 هسفن ناآرقلاب صخ ام هتلثمأ نمو صوصخملا ماعلا :ثلاثلا

 # ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو ! ىلاعت هلوقك
 نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ ا هلوقب صخ

 لامحألا تالوأو # هلوقبو # ةدع نم نهيلع مكلامف نهوسمت

 . # نهلمح نعضي نأ نهلجأ
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 ' ةتيملا مكيلع تمرح ا: ىلاعت هلوق ًاضيأ هتلئمأ نمو

 ديص مكل لحأ و هلوقب كمسلا ةتيملا نم صخ # مدسلاو

 : هلوقب دماجلا مدلا نمو * ةرايسللو مكل اعاتم هماعطو رحبلا

 . # احوفسم امدوأ

 اراطنق نهادحإ متيتآو ! : ىلاعت هلوق ًاضيأ هتلغمأ نمو

 امهيلع حانج الف 8 ىلاعت هلوقب صخ # ائيش هنم اوذخأتالف

 لك او دلجاف ينازلاو ةينازلا 8 : هلوقو , * هب تدتفااميف
 ام فصن نهيلعف 8 : هلوقب صخ ©« ةدلج ةئامامهنم دحاو

 باطام اوحكناف ا : هلوقو , * باذعلا نم تانصحملا ىلع

 . # ..مكتاهمأ مكيلع تمرح :  هلوقب صخ *# ءاسنلا نم مكل
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 هنيبمو هلمجم ىف ةدعاق

 افالخ نآرقلا يف عقاو وهو « هتلالد حضتت مل ام : لمجملا

 ال : اهحصأ لاوقأ ًالمجم هئاقب زاوج يفو « يرهاظلا دوادل

 . هريغ فالخب , هب لمعلاب فلكملا ىقبي

 ؟ ال وأ لمجملا ليبق نم يه له « تايا يف فلتخاو

 اهنأل , ديلا يف ةلمجم اهنإ : ليق . ةقرسلا ةيآ : اهنم

 , بكنملا ىلإو , قفرملا ىلإو , عوكلا ىلإ وضعلا ىلع قلطت

 روهظ الو . حرجا ىلعو ؛ ةنابإلا ىلع قلطي هنأل عطقلا يفو
 « كلذ دارملا نأ نيبت عوكلا نم عراشلا ةنابإو « كلذ نم دحاول

 . ةنابإلا يف رهاظ عطقلا نأل , اهيف لامجإ ال ليقو

 ةلمجم اهنإ : ليق # مكسو ؤرباوحسماو ظ:اهنمو

 نيبم ةيصانلا عراشلا حسمو ضعبلاو لكلا حسم نيب اهددرتل

 قلطي ام لقأب قداصلا حسملا قلطمل يه امنإو « ال : ليقو , كلذل

 . هديفيو مسالا هيلع

 : وحن « ةيعرشلا ءامسألا اهيف ىتلا تايالا:اهنمو
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 رهشلا مكنم دهش نمف ! 4 ةاكزلااوتآو ةالصلا اوميقأو

 اهنإ : ليق , 4 تيسبلا جح سانلا ىلع هللو إ) 4 همصيلف
 , كاسمإ لكل موصلاو « ءاعد لكل ةالصلا لامتحال . ةلمجم

 ىلإ رقتفاف . ةغللا هيلع لدت ال اهب دارملاو . دصق لكل جحلاو

 صخ ام الإ  ركذ ام لك ىلع لمحي لب . ال : ليقو , نايبلا
 . ليلدب

 /م1



 ةدعافق

 هخ وسنمو هحسان ىف

 باطخلاب تباثلا مكحلا عفر ىلع لادلا باطنخلا وه : خسنلا

 .هنع هيخارت عم اتباث ناكل هالول هجو ىلع مدقتملا

 عمجأدقو« ةيدمخغلا ةمألا صئاصخ نموهو

 وأ ةيآأ نم خسننام 1 ىلاعت لاق . هزاوج ىلع نوملسملا

 . # اهلثم وأاهنم ريخب تأاناهسنن

 هللا خسنيف كا هلوق : هنمو , ةلازإلا : ىنعمب خسنلا دري

 . © هتايآ هللا مكحي مث ناطيشلا ىقليام

 . © ةيآ ناكم ةيآانل دب اذإو 9 : هنمو , ليدبتلا : ىنعمبو

 ليوحت ىنعمب ثيراوملا خسانتك ٠ ليوحتلا ىىنعمبو

 : دحاو ىلإ دحاو نم ثاربملا

 تحسن : هنمو ,. عضوم ىلإ عضوم نم لقنلا: ىنعمتو

 . هطخو هظفلل ايكاح هيف ام تلقن اذإ . باتكلا

 /لا/



 نارقلاب الإ نارقلا خسني ال : ليقف . ءاملعلا فلتخاو

 وأاهنم ريخب تأناهسنن وأ ةيآ نم خسننام 1 : ىلاعت هلوقل

 , نآرق الإ هنم اريخو نآرقلا لثم نوكي الو : اولاق . + اهلثم

 لاق « هللا دنع نم اضيأ اهنأل , ةنسلاب نآرقلا خسني لب : ليقو

 . ةيصولا ةيأ هنم لعجو , ؛# ىوهلا نع قطنيامو ؛ : ىلاعت

 امأ , ربنخلا ظفلب ولو . ىهنلاو رمألا ىف الإ خسسلا عقيال

 دعولا هنمو « خسسدلا هلخدي الف بلطلا ىنعمب سيل يذلا ربخلا

 ىف لخدأ نم عنص داسف تفرع كلذ تفرع اذإو . ديعولاو

 . ديعولاو دعولاو رابخإلا تايآ نم اريثك خسنلا بتك

 : برضأ ةثالث ىلع نارقلا ىف خسنلا

 . مكحلا عم ةوالتلا خسن : لوألا برضلا

 رشع لزنأاميف ناك : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 . ناخيشلا هاور . نآرقلا نم أرقي امث نهو « ُهّنَِع هللا
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 . كلذك سيلو ؛ ةوالتلا ءاقب هرهاظ

 تخسن ةوالسعلا نأ وأ , ةافولا براق : دارملا نأب بيجأو

  ُهّنلَع هللا لوسر ةافو دعب الإ سانلا لك كلذ غلبي ملو . ًاضيأ

 ءاقب اهدوصقم نوكي نأ نكميو , اهؤرقي سائلا ضعبو ىفوتف

 . ظفللا خسن مث ةدودحم ةدم خسنلا دعب ةوالتلا

 : ةوالتلا نود مكحلل خسنلا : ىناثلا برضلا

 ىلع وهو ,. ةفلؤملا بتكلا هيف يذلا وه برضلا اذهو

 نإف , هيف تايآلا دادعت نم سانلا رثكأ نإو : ًادج ليلق ةقيقحلا

 . هنقتأو كلذ نيب يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلاك مهنم نيققحملا

 توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك !)> : ىلاعت هلوق : هنمو

 ىلع اقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرتنإ

 . ةيالا « نيقتملا

 . ةخوسنم يهو . ةثرولل ةيصولا بوجو ديفت ةيآلا هذهف

 ةيصوال ءالأ): ثيدحب : ليفو.2 ثيراوملاةيآب : ليف

 . يبرعلا نبا هاكح . عامجإلاب : ليقو « « ثراول
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 نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو / : ىلاعت هلوفق : هنمو
 ةخوسنم # ... لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزأل ةيصو اجاوزأ

 نيذدلاو ها ىلاعت هلوق ىهو , ًارشعو رهشأ ةعبرأ ةيآب

 رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي
 . # ارشعو

 : ةوالتلا نود مكحلا خسن ىف ةمكحلا

 ؟ ةوالتلا ءاقبو مكحلا عفر يف ةمكحلا ام : تلق نإف

 : نيهجو نم باوجملاف

 لمعلاو هنم مكحلا فرعيل ىلتي امك نآرقلا نأ : امهدحأ

 ةوالتلا تكرتف ؛ هيلع بائيف هللا مالك هنوكل ىلتي كلذ ٠ هب

 . ةمكحلا هذهل

 تيقبأف , فيفخعلل نوكي ابلاغ خسدلا نأ : يناثلاو
 . ةقشملا عفرب ةمعنلل اريكذت ةوالتلا

 وأ , ةيلهاجلا هيلع ناك املاخسان نآرقلا يف درو ام امأو

 ليلق ًاضيأ وهف « مالسإلا لوأ يف وأ , ادلبق نم عرش يف ناك
 موصو « ةلبقلا ةيآب سدقملا تيب لابقتسا خسنك ٠ ددعلا



 : همكح نود هتوالت خسن ام : ثلاثلا برضلا

 تبنت الف طقف ةوالعلل ةبسنلاب انه خسنلا نأ ىنعي

 قابف همكح امأو , نآرقلا باوث هتءارق ىلع بائي الف  هتينآرق

 . هب لمعي

 : ةريثك برضلا اذه ةلثمأو

 ] اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا » يهو ٠ مجرلاةيا:اهنم

 تخسنف ( ميكح زيزع هللاو , هللا نم الاكن ةتبلا امهومجراف

 . اهمكح ىقبو

 ةعراسملا يف ةمألا هذه ةعاط روهظ ؛ برضلا اذه ةمكحو

 وأ لاصفتسا ريغ نم . هللا مكحل ةباجتسا سوفنلا لذب ىلإ

 ىلإ ليلخلا عراس امك ءيش رسيأب نوعرسيف . سايق وأ فقوت

 : يحولا قيرط ىندأ وهو « مانمب هدلو حبذ

11١ 



 يش هلكشم ىف ةدعاق
 ضفقانتلاو فالتخالا مهومو

 دنع نم ناكولو 1 ا لاق امك كلذ نع هزنم ىلاعت همالك

 ئدتبملل عقي دق نكلو 4 اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ
 جيتحاف ؛ ةقيقحلا يف كلذ نع هزنم وهو ؛ افالتخا مهوي ام

 نيب عمجلا نايبو . ثيدحلا فلتخم يف فنص امك . هتلازإل

 يكحو . سابع نبا كلذ يف ملكت دقو ؛ ةضراعتملا ثيداحألا

 ريبج نب ديعس نع هدنسب ( هريسفت ١ يف قازرلا دبع ىور
 يلع فلتخت ءايشأ تيأر : لاقف سابع نبا ىلإ لجر ءاج : لاق

 سيل : لاق ؟ كشأ ؟ وهام : سابع نبا لاقف , نآرقلا نم
 ! كلذ نم كيلع فلتخا ام تاه : لاق فالتخا هنكلو كشب

 هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث 8 : لوقي هللا عمسأ : لاق

 4 اشيدح هللا نومتكيالو ا: لاقو # نيكرشم انك امانبر

 الو ذئموي مهنيب باسنأ الف > : لوقي هعمسأو , اومتك دقف

 ضعب ىلع مهضعب لبقأو ا: لاق مث . 4 نولءاستي
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 ضرألا قلخ يذلاب نورفكتل مكننأ ا: لاقو ؛ « نولءاستي

 : ىرخألا ةيآلا يف لاق مث 4 نيعئاط ) غلب ىتح 4 نيموي يف
 , # اهاحد كلذ دعب ضرألاو > : لاق مث 4 اهانب ءامسلا مأ ٍ

 . ؟ © هللا ناكو 4 : لوقي هنأش ام # هللا ناك 8 لوقي هعمسأو

 هللاو اولاق نأ الإ مهتنتف نكت مل مث 8 : هلوق امأ : سابع نبا لاقف

 هللا نأو , ةمايقلا موي اوأر ال مهنإف * نيكرشم انك امانبر

 الو ًاكرش رفغياالو بونذلا رفغيو ؛ مالسإلا لهأل رفغي

 , مهل رفغي نأ ءاجر نوكر شملا هدحج , هرفغي نأ بنذ همظاعتي

 . مههاوفأ ىلع هللا متخف , نيكر شم انك ام ائبر هللاو : اولاقف

 دوي كلذ دنعف . نولمعي اوناك امب مهلجرأو مهيديأ تملكتف

 الو . ضرألا مهب ىوست ول لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا

 . اظديع هللا نوئعكت

 ( # نولءاستيالو ذئموي مهنيب باسنأ الف © : هلوق اًمأو

 ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم قعصف روصلا يف خفن اذإ هنإف

 مث « نولءاسعي الو ذئموي مهنيب باسنأ الف « هللا ءاش نماالإ

 ىلع مهضعب لبقأو , نورظني مايق مه اذإف , ىرخأ هيف خفن

 . تولءاستي ضعب
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 ضرألا نإف 4 نيموي يف ضرألا قلخ ك: هلوقامأو
 عبس َنهاَوسف , ًاناخد ءامسلا تناكو . ءامسلا لبق تقلخ
 . ضرألا قلخ دعب , نيموي يف تاومس

 لعج : لوقي « اهاحد كلذ دعب ضرألاو و : هلوق امأو

 اهيف لعجو ؛ ًارجش اهيف لعجو  ًارهن اهيف لعجو « البج اهيف

 . ارو

 . كلذك لزي ملو ناك هللا نإف 4 هللا ناك )> : هلوق امأو
 . كلذك لزي مل « ريدق ميلع ميكح زيزع كلذك وهو

 . كل تركذام هبشي وهف نارقلا نم كيلع فلتخاامف

 رشكأ نكلو « دارأ يذلا باصأ دقو الإ ائيش لزني مل هللا نإو
 . نوملعي ال سانلا

 هلصأو , هححصو ( كردتسملا » يف مكاحلا هلوطب هجرخأ

 ) حيحصلا ١ يف
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 هديقمو هقلطم ىف ةدعاق

 ماعلاك ديقملا عم وهو . ديق الب ةيهاملا ىلع لادلا : قلطملا

 هيلإ ريص , قلطملا دييقت ىلع ليلد دجو ىتم : ءاملعلا لاق

 , هدييقت ىلع ديقملاو , هقالطإ ىلع قلطملا ىقبي لب ءالفالإو

 . برعلا ةغلب انبطاخ ىلاعت هللا نأل

 مث طرش وأ ةفصب ءىش ىف مكح اذإ هللا نأ : طباضلاو

 الإ هيلإ دري لصأ هل نكي مل نإف « رظن ًاقلطم رخآ مكح درو
 هيلإ دري لصأ هل ناك نإو ؛ هب هدييقت بجو ديقملا مكحلا كلذ

 . رخالا نم ىلوأب امهدحأ ىلإ هدر نكي مل هريغ

 ةعجرلا ىلع دوهشلا ىف ةلادعلا طارتشا لثم : لوألاف

 # مكنم لدع يوذاودهشأو : هلوق يف ةيصولاو قارفلاو

 ةيصولا نيح توملا مك د حأ رضح اذإ مكنيب ةداهش 4: هلوقو

 اهريغو عويبلا يف ةداهشلا قلطأ دقو , 4« مكنم لدع اوذ نانثا

 مهيلإمتعفداذإف #  متعيابتاذإاودهشأو ظ:هلوق ىف

 . عيمجلا يف طرش ةلادعلاو , # مهيلعاو دهشأف مهلاومأ

 , ةنمؤملا ةبقرلا نم لتقلا ةرافك ىف طرتشا ام كلذكو
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 فصو يف ديقملاك قلطملاو , نيميلاو راهظلا ةرافك يف اهفالطإو
 ] . ةبقرلا

 يف # قفارملا ىلإ هلوقب يديألا دييقت كلذكو

 . مميتلا يف اهقالطإو ءوضولا

 : هلوق ىف رفكلا ىلع توملاب ةدرلاب لمعلا طابحإ دييقتو

 قلطأو . 4 رفاك وهو تميف هنيد نع مكنم ددتري نمو

 . # هلمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو »١ : هلوق يف

 اميف قلطأو . ماعنألا يف حوفسملاب مدلا ميرحت دييقتو

 .اهادع

 . عيمجلا يف ديقملا ىلع قلطملا لمح يعفاشلا بهذمف

 ةرافك يف رفاكلا قاتعإ زوجيو . هلمحي ال نم ءاملعلا نمو

 , نيعوكلا ىلإ حسملاب مميتلا يف يفتكيو . نيميلاو راهظلا

 . اهدرجمب لمعلا طبحت ةدرلا نإ : لوقيو

 لعقلا ةرافك يف عباتتلاب موصلا دييقت لثم : يناثلاو

 0--_ب 3 هي يس يو

 < هناك
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 هم وهفمو هقوطنم ىف ةدعاق

 . قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام : قوطنملا

 مايصف ث : وحن , صنلاف هريغ لمتحي ال ىنعم دافأ نإف
 وأع # ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث

 نمف # : وحن . رهاظلاف ًاحوجرم ًالامتحا هريغ لامتحا عم

 لهاجلا ىلع قلطي يغابلا نإف , # داعالو غابريغرطضا

 نهوبرقتالو )» : وحنو , بلغأو رهظأ هيف وهو « ملاظلا ىلعو

 ءوضوللو , رهط عاطقنالل لاقي هنإف # نرهطي ىتح

 ليلدل حوجرملا ىلع لمح نإف , رهظأ يناغلا يف وهو « لسغلاو

 : هلوقك , الوؤم هيلع لومحملا حوجرملا ىمسيو « ليوأت وهف

 ىلع ةيعملا لمح ليحتسي هنإف # متنكامنيأمكعم وهو

 ةردقلا ىلع هلمحو كلذ نع هفرص نيعتف « تاذلاب برقلا

 امهل ضفخاو ؛» : هلوقكو , ةياعرلاو ظفحلا ىلع وأ . ملعلاو

  رهاظلا ىلع هلمح ليحتسي هنإف , * ةمحرلا نم لذلا حانج

 عوضتخلا ىلع لمحيف . ةحنجأ ناسنإلل نوكي نأ ةلاحتسال

 . قلخلا نسحو
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 وهو , قطنلا لحم ىف ال ظفللا هيلع لدام : موهفملاو

 . ةفلاخم موهفمو ,ةقفاوم موهفم : نامسف

 ىمس ىلوأ ناك نإف « قوطنملا همكح قفاوي ام : لوألاف

 ميرحت ىلع 4+ فأامهل لقتالف # ةلالدك , ( باطنخلا ىوحف )

 يأ ( باطنخلا نحل ) ىمس ًايواسم ناك نإو , دشأ هنأل برضلا

 * املظ ىماتيلا لاومأ نولكأينيذلا نإ إ» ةلالدك . هانعم

 . فالتإلا يف لكألل واسم هنأل , قارحإلا ميرحت ىلع

 : عاونأ وهو : قوطنملا همكح فلاخي ام : يناثلاو

 : وحن , ًاددع وأ افرظ وأ ًالاح وأ ناك اتعن . ةفص موهفم

 ال قسافلا ريغ نأ : هموهفم *# اونيبتف ابنب قساف مك ءاج نإ

 . لدعلا دحاولا ربخ لوبق بجيف . هربخ ىف نيبتلا بجي

 اوقفنأف لمح تالوأنك نإو 1م وحل ؛ طرلشو

 . نهيلع قافنإلا بجي ال لمحلا تالوأ ريغف يأ # نهيلع

 ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف 98 : وحن . ةياغو
 . هطرشب لوألل لحت اهنإف هتحكن اذإف يأ * هريغ
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 يأ # هللا مكهلإامنإ 1 # هللا الإ هلإ ال لف : وحن , رصحو

 يأ # دبعن كايإ  ء هريغ ىلإ ال يأ # نورشحت هللا ىلإل

 اك ريغال

  ةريثك لاوقأ ىلع ميهافملا هذهب جاجتحالا يف فلتخاو

 بتك يف بلطت طورشب ةجح اهلك اهنأ ةلمجلا يف حصألاو

 . لوصألا
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 هتابطاخم هوجو ىف ةدعاق

 : ماسقأ ةثالث ىلع نارقلا 2 باطخلا

 ىمسي يذلاوهو ُهَِي ىيبندل الإ حلصي المسق : لوألا

 لزنأام غلب لوسرلااهيأاي /> : ىلاعت هلوق هنمو . صئاصخلاب

 ادهاش كانلسرأانإ يبنلااهيأاي > : ىلاعت هلوقو # كيلإ

 هلوقب ةءودململا بازحألا ةيا هنمو ؛ ُ انودنو اريك

 ىفو . ةيآلا #* كجاوزأ كلانللحأانإ يبنلا اهيأ اي ؛» : ىلاعت

 تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو # : ىلاعتو هناحبس لوقي اهرخآ

 نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي ب نأ ىبنلا دارأ نإ ىبنلل اهسفن

 . © نينمؤملا

 اهيأاي 8 : هلوقك كلذو , هريغل الإ حلصي ال مسق : يناثلا

 مكاوجن يدي نيباومدقف لوسرلامتيجاناذإاونمأ نيذلا
 ةهجوملا تاباطنخلا بابلا اذه ىف لخديو؛ 4 ةقدص

 4 ىس وماي لطو حوناي 00 هلوقك , نيقباسلا ءايبنألل

 . # دواداي او



 رثكأ لمشي كلذو . ةمأللو هل حلصي مسق :ثلاشلا

 ىلع ليلد دري مل يتلا نارقلا ىف ةدراولا ةيعيرشتلا ماكحألا

 متقلط اذإ يبنلااهيأ اي :  هلوق هنمو . ِهْنِلَت هب ةصاخ اهنأ
 الا

 . ةي | © ..ءاسنلا

 أ



 ةدعاق

 هزاجمو هتقيقح ىف

 : ةقيقحلاو , نآرقلا يف قئاقحلاعوقو يف فالخال

 اهنأ : قيقحتلاو « ءادتبا هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا يه

 . ةبطاخملا ةعامجلا نم هيلع حلطصا اميف لمعتسا ام

 هركنأو . هيف هعوقو ىلع اضيأ روهمجلاف زاجملاامأو
 , هنع هزنم نآرقلاو ,. بذكلا وخأزاجملانأمهليلدو . ةعامج

 , ريعتسيف ةقيقحلا هب تقاض اذإ الإ هيلإ لدعي ال ملكتملا نأو

 . ىلاعت هللا ىلع لاحم كلذو

 هنم طقس نآرقلا نم زاجملا طقس ولو , لطاب ليلد اذهو

 : ةقيقحلا نم غلبأ زاجمل نأ ىلع ءاغلبلا قفتا دقف , نسحلا رطش

 فذحلا نم هولخ بجو زاجملا نم نارقلا ولخ بجو ولو
 . اهريغو صصقلا ةيئئتو ديكوتلاو

 :زاجملاماسقأ

 ىمسيو . بيكرسلا ىف زاجما : لوألا: نامسق زاجلملاو

 اك



 نأ كلذو . ةسبالملا هتقالعو , يلقعلا زاجملاو . دانسإلا زاجم

 , هل هتسبالمل ةلاصأ هل وهام ريغ ىلإ ههبش وأ لعفلا دنسي

 4« اناميإ مهتداز هتايآمهيلع تيلتاذإو آف : ىلاعت هلوقك

 : اهل اببس اهنوكل تايآلا ىلإ هللا لعف يهو ةدايزلا تبسن

 وهو . حبذلا بسن 4 يل نبا ناماهاي آ١ 4 مهءانبأ حبذي

 ناماه ىلإ ةلمعلا لعف وهو ءانبلاو , نوعرف ىلإ ناوعألا لعف

 . هب نيرمأ امهنوكل

 بسن # راوبلارادمهموقاولحأو :هلوقاذكو

 . هب مهايإ مهرمأب مهرفك يف مهببستل , مهيلإ لالحإلا

 بسن 4 ابيش نادلولا لعجي موي / : ىلاعت هلوق هنمو

 ضار يأ © ةيضار ةشيع ! هيف هعوقول , فرظلا ىلإ لعفلا

 ( يوعغللا زاجملا ) ىمسيو « درفملا يف زاجملا : يناثلا مسقلا

 : ةريثك هعاونأو . الوأ هل عضو ام ريغ ىف ظفللا لامعتسا وهو

 . اهلهأ يأ # ةيرقلا لأساو :  وحن , فذحلا :اهدحأ

 سيل يأ #* ءىش هلثمك سيل ل : وحن « ةدايزلا : ىناثلا
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 . رظن هيفو ءيش هلثم

 نولعسججي ! : وحن . ءزجلا ىلع لكلا مسا قالطإ :ثلاثلا

 اهنع ريبعتلا ةتكنو . مهلمانأ يأ # مهناذآ يف مهعباصأ

 يف ةغلابم داتعملا ريغ ىلع اهلاخدإ ىلإ ةراشإلا عباصألاب
 كبجعت مهتيأراذإو 7 . عباصألا اولعج مهنأكف . رارفلا

 . مهتلمج ري مل هنأل , مههوجو يأ # مهماسجأ

 , هتاذ يأ * كبر هجو ىقبيو :  وحن , هسكع : عبارلا

 بجي لابقتسالا ذإ , مكتاوذ يأ 4 هرطش مكهوجو اولوف
 ,ةعشاخ ذئموي هوجو 2 4 ةمعان ذئموي هوجو © ردصلاب

 معنتلا نأل داسجألا عيمج نع هوجولاب ربع # ةبصان ةلماع

 . اهلكل لصاح بصنلاو

 : وحن « هيلع ناك ام مساب ءىيسشلا ةيمست :سماخلا

 متي ال ذإ ىماتي اوناك نيذلا يأ # مهلاومأ ىماتيلااوتآو ٍِض

 نيذلا يأ 4 نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف ,  غولبلا دعب
 ًامرجم هامس 4 امرجم هبر تأينم 9 . نهجاوزأ اوناك
 . مارجإلا نم ايندلا يف هيلع ناك ام رابتعاب
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 ينارأ ينإ :  وحن.. هيلإ لوؤيام مساب هتيمست : سداسلا

 الإ اودليالو إ . ةيرمخلا ىلإ لوؤي ًابنع يأ # ارمخ رصعأ

 حكنت ىتح ! . روجفلاو رفكلا ىلإ ًارئاص يأ 4 ارافك ارجاف

 ال اهنأل , ةيجوز ىلإ لوؤي دقعلا نأل ًاجوز هامس # هريغ اجوز

 4 ميلح مالغب هانرشبف ٠) ء اجوز هنوك لاح يف الإ حكدت
 هيلإ لوؤي امب ةراشبلا لاح يف هفصو # ميلع مالغب كرشبن ©
 . ملحلاو ملعلا نم

 ةمحر يفف 4 : وحن , لحملا ىلع لاحلا مسا قالطإ : عباسلا

 لب 8« ةمحرلا لحم اهنأل ةئجلا يف يأ * نو دلاخ اهيف مه هللا

 يأ * كمانم ىف هللا مهكيريذإ /ظ ليللا يف يأ * ليللا ركم

 . هللا همحر نسحلا لوق ىلع , كنيع يف

 ىل لعجاو 1ك وحن . هتلا مساب ءىشلا ةيمست :نماثلا

 , هتلآ ناسللا نأل ادسح ءانث يأ 4 نيرخألا ىف قدص ناسل

 ..هقوق ةقلب يأا4 ههوق ناسنيالإ وسر وس اهتسو انهو: )

 هتدارإو هتبراقمو هتفراشم دارملاو , لعفلا قالطإ : عساتلا

 غولب نبراق يأ # نهوكسم أف نهلجأ نغلب اذإف 8 : وحن

 وهو . هدعب نوكي ال كاسمإلا نأل ةدعلا ءاضقنا يأ لجألا
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 اذإف  ةقيقح #* نهولضعت ت الف نهلجأ نغلبف 4 : هلوق يف

 برق اذإف يأ # نوم دقتسيالو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج

 , مايقلا متدرأ يأ * اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ ١ , هئيجم

 نوكتل , ةءارقلا تدرأ يأ 4 ذعتساف نآرقلا تأرقاذإف

 2 انس أب اهءاجف اهانكلهأ ةيرق نم مكو ! , اهلبق ةذاعتسالا

 . ءافلاب فطعلا حصي مل الإو , اهكالهإ اندرأ يأ



 صاصتخالاو رصحلا ىف ةدعاق

 رخآ رمأب رمأ صيصخت وه - رصقفلا : هل لاقيو - رصحلا

 هيفنو روكذملل مكحلا تابنثإ : اهيأ لاقيو:+ ضاوصتخم ةيراعن

 . ةأادع امع

 ةفصلا رصقو , ةفصلا ىلع فوصوملارصق : ىلإ مسقنيو

 .فوصوملا ىلع

 امو # : ىلاعت هلوق ةفصلا ىلع فوصوملا رصق لاثمو

 ىلإ اهادعتي ال ةلاسرلا ىلع روصقم هنإ يأ ” لوسر الإ دمحم

 . هلإلا نأش نم وه يذلاو , هومظعتسا يذلا توملا نم يّربتلا

 . # هللا الإ هلإ ال 3 فوصوملا ىلع ةفصلا رصق لاثمو

 : ةريثك رصحلا قرطو

 وأ امب وأ الب يفنلا ناك ءاوس « ءانثتسالاو ىفنلا : اهدحأ

 , # هللاالإهلإ ال > وحن . ريغ وأ الإب ءانثتسالاو ء امهريغ

 ا/ .١



 . # هللا الإ هلإ نمامو

 , 4 هللا دنع ملعلا امنإ لاق 9 :# ةتيملا مكيلع مرح امنإ :  ىلاعت

 ٠١ هللا هب مكيتًايامنإ لاق

 يأ *# دسبعن كايإ إذ وحن . لومعملا ميدقت : ثلاشلا

 ..كريغال

 ال يأ #4 يلولاوه هللاف وحن , لصفلا ريمض : عيبارلا

 صصقلاو هل اذه نإ ا . # نوحلفملامهكنلوأو ظ ,هريغ

 . © قحلا



 ب

 هدعافق

 بانطإلاو زاجيإلا ىف

 5 اهنم لقأ ظافلأ يف ةريثكلا يناعملا عضو وه -زاجيإلا

 : حاصفإلاو ةنابإلا عم ؛ دوصقملا ضرغلاب ةيفاو.

 :زاجيإلا عاونأ

 . فذح زاجيإو , رصق زاجيإ : نيمسق ىلإ زاجيإلا مسقديو

 نوكي - ( ةغالبلا زاجيإ ) ىمسيو - رصقلازاجيإف

 هلوقك , فذح ريغ نم ةليلق ظافلأ يف ةريثكلا يناعملا نيمضتب

 هظفلو , ريثك هانعم نإف , # ةايح صاصقلا يف مكلو ل : ىلاعت

 نع عنتما لتُق لحق ىتم هنأ ملع اذإ ناسنإلا نأ : دارملا ذإ ء ريسي

 . لعقلل ىفنأ لعقلا نأل , هريغ ةايحو هتايح كلذ يفو , لعقلا

 ىلع دحاو لك لبقيو « ةيرذلا رشكتو ؛ رامعألا لوطت كلدبو

 2 تارمعلا رثكيو , ماظنلا متيو . عفنلاب هيلع دوعيام

 ظفاحلا وهف . لعقلا نع سانلا داعتبا ببس وه صاصقلاف

 . ةايحلل
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 ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ 18 : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 0 قالخألا مراكم تعمج دق ةيالا هذهف « نيلهاجلا نع

 حفصلا وفعلا يف ذإ . ليلجو قيقد لك اهتحن ىوطناو

 . ءاسأ نمع

 نع ناسللا عنمو . ماحرألا ةلص فورعملاب رمألا يفو

 . مراحلا لك نع فرطلا ضغو ؛ بذكلا

 عضفني امب رحسبلا يف يرجت ىتلا كلفلاو 9 : همسازع هلوقو
 فونصو رجاتملا عاونأ ةميركلا ةيآلا كلت تبعوتسا # سانلا

 . ددعلا اهغلبي ال ىتلا قفارملا

 اتطاحأ ناتملك ناتاه #4 رمألاو قلخلاهلالأ ال: هلوفو

 . ءاصقتسالا ةياغ ىلع ءايشألا عيمجب

 , مهرادقأ توافعت هبو . ءاغلبلا رظن حمطم مسقلا اذهو

 َ رصقلا زاجيإ يه : لاقف « ةغالبلا نع لثئس مهضعب نإ ىتح

 . زاجيإلا ةغالبلا : برعلا بيطخ يفيص نب مثكأ لاقو

 ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ 9 : ىلاعت هلوق هنمو
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 نيب طسوتملا ميقتسملا طارصلا وه لدعلا نإف * ... ىبرقلا يذ

 يف تابجاولا عيمج ىلإ هب ىموملا , طيرفتلاو طارفإلا يفرط

 يف صالخإلا وه ناسحإلاو , ةيدوبعلاو قالخألاو داقتعالا

 هللا دبعت نأ و : هلوقب ثيدحلا يف هريسفتل ةيدوبعلا تابجاو

 يف ًافقاوو « كتين يف اصلخم هدبعت يأ ( هارت كنأك

 يذءاتيإو ظ , ىصحي الام ىلإ رذحلا ةبهأ ًاذخآ. عوضخلا

 يف اذه , لفاونلا نم بجاولا ىلع ةدايزلا وه « ىبرقلا

 . رماوألا

 ركنملاو ءاشحفملا نع ىهنيو اذ هلوق يفف يهاونلا امأو

 ركنملابو « ةيناوهشلا ةوقلا ىلإ ةراشإلا ءاشحفلابف 4# يغبلاو

 ءاعرش مرحم لك وأ ةيبضغلا راثآ نم لصاحلا طارفإلا ىلإ

 نبا لاق اذهلو « ةيمهولا نع ضئافلا ءالعتسالا ىلإ ىغبلابو

 رشلاو ريخلل عمجأ ةيا نآرقلا ىفاام : هنع هللا ىضر دوعسم

 . « كودتسملا ١ ىف هجرخأ ةيالا هذه نم

 لخي ال ةرابعلا نم ءيش فذحب نوكي فذحلا زاجيإو

 وأ ةيظفل ةئيرق نم فوذحملا ىلع لديام دوجو عم مهفلاب
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 . ةيونعم
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 : نوكي نأ امإ فوذحملا كلذو

 : هلصأ , # ايغب كأملو #© : ىلاعت هلوقك : افرح )١(

 . نكأ ملو ظ

 قح هللا يف اودهاجو رحن ,ًافاضم امساوأ(؟)

 . هللا ليبس يف يأ © هداهج

 ىسوماندعاوو 00 وحن هيلإ افاضم امسا وأ(*9

 . لايل رشعب يأ #* رشعباهانممتأو ةليل نيثالث

 تناث نسف 006 ىلاعت هلوقك . افوصوماامسا وأ(؟١

 ش احلاص المع يأ :# احلاص لمعو

 ىلا اسيدجر مهتداربف اطلوحن .ةفصاامسا وأ(ه١

 . مهسجر ىلإ افاضم يأ # مهسجر

 يأ 4 هللا مكببحي ينوعبتاف مك وحن ءاطرشوأ(5)

 . ينوعبتت نإف

 اوفقو دإىرتولو مة وحن .طرش باوج وأ (ا/)

 . ًاعيظف ًارمأ تيأرل يأ 4 رانلا ىلع
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 قلخ نم مهتلأس نئلو و وحن ادنسم وأ (45

 . هللا نهقلخ يأ # هللا نأ وقيل ضرألاو تاومسلا

 :راجيإلا يعاوذ

 . زاجيإلا بابسأب ىمست يتلا يهو « ةريثك زاجيإلا يعاود

 . هروهظل ثبعلا نع زارتحالاو راصتخالا د رحم :اهنمف

 نايتإلا نع رصاقتي نامزلا نأ ىلعهيبنتلا :اهنمو

 , مهملا تيوفت ىلإ يضفي هركذب لاغتشالا نأو . فوذحملاب

 هلوق ىفاعمتجا دقو « ءارغإلاو ريذحتلا باب ةدئاف ىه هذهو

 ريدقتب ريذحت هللا ةقانف #« اهايقسو هّللاةقان 8# : ىلاعت

 . ( اومزلا ) ريدقب ءارغإ اهايقسو « ( اورذ )

 يف هلوق هنمو . ماهبإلا نم هيف امل ماظعإلاو ميخفتلا :اهنمو

 # اهباوبأ تحتفواهوءاجاذإ ىتح 8 : ةنجلا لهأ فصو

 كلذ دنع هنوقليو هنودجي ام فصو ناك ذإ . باوجلا فذحف

 فصو نع مالكلا قيض ىلع ًاليلد فذحلا لعجف . ىهانتي ال

 عم غلبت الو , هتءاش ام ردقت سوفنلا تكرتو . هنودهاشي ام

 . كلانه ام هنك كلذ
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 تيأرل يأ 4 رانلا ىلعاوفقو ذإ ىرتولو )ل : هلوق اذكو
 . ةرابعلا هب طيحت داكت ال ًاعيظف ارمأ

 فدذح ىف امك « مالكلا ىف هنارود ةرثكل فيفختلا : اهنمر

 . #* ضرعأ فسوي ف : وحن . ءادنلا فرح

 امو كبر كعدوام كا وحن ةلصافلا ةياعر : اهنمو

 :بانطإلا

 ةيدأت وه وأ . ةدئافل ىنعملا ىلع ظفللا ةدايز وه : بانطإلا

 هتيوقت ةدئافل , ءاغلبلا طاسوأ فراعتم نع ةدئاز ةرابعب ىنعملا

 ساسأ وهف « ليوطتلاو وشحلا نع هزنم نارقلاو ؛ هديكاوتو

 . ةحاصفلا نازيمو ةغالبلا

 ىنعملا تيبثت :اهنم : ةريثك بانطإلا يعاود نأ , ملعاو

 ريغو .ةيمحلا ةراثإو ,ماهبإلا عفدو , ديكوتلاو , دارملا حيضوتو

 ..كلذ
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 :ةريثك بانطإلاعاونأو

 اوظفاح ا ىلاعت هلوقك ماعلا دعب صاخملا ركذ : اهنم

 . #* ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع

 هنأك ىتح . صاخلا ىف لضفو ةيزم ىلع هيبنتلا : هتدئافو

 .ةالصلا صخ اذهلو هلبق امل رياغم رخآ ءزج هتعفرو هلضفل

 1 اهلضف ةدايزل ركذلاب ( رصعلا ةالص يهو ) ىطسولا

 رفغا بر ؛ ىلاعت هلوقك , صاخلا دعب ماعلا ركذ : اهنمو

 . # تانمؤملاو نينمؤمللو انمؤم يتيب لخد نملو يدلاولو ىل

 هرك لل صاخلاب مامتهالاو « دارفألا ةيقب ةب لومش : هتدئافو

 . صاخ ناودع يف ًالّوأ هركذ دعب ماع ناونع ىف ًايناث

 نهذ يف ىنعملا ريرقتل , ماهبإلا دعب حاضيإلا : اهنمو

 ةرمو ؛ لامجإلاو ماهبإلا ليبس ىلع ةرم « نيترم هركذب عماسلا

 . افرشو ًالبن كلذ هديزيف « حاضيإلاو ليصفتلا ليبس ىلع

 مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ لهاونمآ نيذلااهيأ اي 9 : ىلاعت هلوقك

 هللا ليبس يف نو دهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤت * ميلأ باذع نم

 . #4 مكسفنأو مكلاومأب
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 : اباب اباب باتكلا تأرق : وحن , باعيتسالا دصق : اهنمو

 نإ 8 : ىلاعت هلوقك , وفعلا يف بيغرتلا ةدايز : اهنمو

 اوفعت نإو .مهورذ حاف مكل اودع مكدالوأو مكجاوزأ نم

 ١ # ميحر روفغ هللا نإفاورفغتو اوحفصتو

 لوبقل بطاخملا ةلامتساب حصنلا لوبق يف بيغرتلا : اهنمو

 نوعبتاموقاينمآيذلالاقو # : ىلاعت هلوقك . باطخلا
 نإو عاتمايندلا ةايحلا هذهامنإ موق ايداشرلا ليبس مكدهأ

  فيطعت #« موقاي ا ريركت يفف © رارقلا راد يهةرخآلا
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 . اهالعأو ةغالبلا عاونأ فرشأ نم عون - هيبشتلا

 مالك رثكأ وه : لئاق لاق ول : (« لماكلا »ىف درسملا لاق

 فيصتلاب نارقلا تاهيبشت درفأ دقو , دعبي مل برعلا

 . ( نامجلا ) هامس باتك يف يدادغبلا رادنبلا نب مساقلا وبأ

 ةكراشم ىلع ةلالدلا هنأب : يكاكسلا مهنمو ةعامج هفرعو

 : وحن ( فاكلا) : فورحلاف « ءامسأو فورح : هتاودأو

 مهلامعأ مهبرب اورفك نيذلا لثم 8 : ىلاعت هلوق نم دامرك

 سو ور هنأك 4ك وحن ( نأك »و © حيرلا هب تدتشا دامرك

 . # نيطايشلا

 ةلئامملا نم قتشي امث ؛ امهوحنو (هبش»و ( لثم» ءامسألاو

 , لاح يف الإ «لثسم» لمعتسي الو : يبيطلا لاق . ةهباشملاو

 : ىلاعتو هناحبس هلوق وحن . ةبارغ اهيفو نأش اهل ةفص وأ

 . # رصاهيف حير لثمك ايندلا ةايحلا هذه يف نوقفنيام لثم )
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 َ ىلصألا هانعمب هبش اميف لمعتسملا ظفللا ىه : ةراعتسالا

 راهظإ كلذ ةمكحو , اهب فرعي مل ءيش ىلإ اهب فورعم ءيش
 ع, ةغلابملا لوصح وأ ىلجب سيل يذلا رهاظلا حاضيإو يفخلا

 # باتكلا مأ يف هنإو » : ىلاعت هلوق يفخلا راهظإ لاثم
 مألا ظفل ريعتساف . باتكلا لصأ يف هنإو : هتقيقح نإف

 نم عورفلا أشنت امك « مألا نم ًأشدت دالوألا نأل , لصألل

 ريصي يتح يئرمب سيل ام ليثمت : كلذ ةمكحو . لوصألا

 : نايعلا دح ىلإ عامسلا دح نم عماسلا لقتنيف . ًايئرم
 . نايبلا يف غلبأ كلذو

 : ىلاعت هلوق "ايلج ريصيل يلجب سيلام حاضيإ لاثمو
 لذلاب دلولا رمأ : دارملا نإف # لذلا حانجامهل ضفخاو #

 , حانج بناجلل مث . بناج ًالّوأ لذلل ريعتساف . ةمحر هيدلاول

 يأ : لذلا بناج امهل ضفخاو : ةبيرقلا ةراعتسالا ريدقتو

١١ 



 سيل ام لعج اذه يف ةراعتسالا ةمكحو . ًالذ كبناج ضفخا

 بناج ضفخ دارملا ناك املو , نايبلا نسح لجأل اًيئرم يرحب

 ةناكتسالاو امهل لذلا نم دلولا يقبي ال ثيحب نيدلاولل دلولا

 ريعتساف , ىلوألا نم غلبأ وه ام ىلإ ةراعتسالا يف جيتحا ًانكم
 « بناجلا ضفخ نم لصحت ال يتلا يناعملا نم هيف امل حانجلا ظفل

 هنأ هيلع قدص ليم ىندأ لفسلا ةهج ىلإ هبناج ليمي نم نأل

 الو . ضرألاب بناجلا قصلي ضفخ دارملاو , هبناج ضفخ

 . رئاطلاك حانجلا ركذب الإ كلذ لصحي

 4 انويع ضرألاانرجفو 8 : ىلاعت هلوق ةغلابملالاثمو

 هيف نكي مل كلذب ربع ولو « ضرألا نويع انرجفو : هتقيقحو

 . انويع تراص اهلك ضرألا نأب رعشملا لوألا ىف ام ةغلابملا نم
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 هضيرعتو هتيانك ىف ةدعاق

 غلبأ ةيانكلاو , ةحاصفلا بيلاسأو ةغالبلا عاونأ نم امه

 مزال هب ديرأ ظفل اهنأب : نايبلا لهأ اهفرعو , حيرصتلا نم
 . ةانعم

 وه 8# : ىلاعت هلوق وحن , ةردقلا مظع ىلع هيبنتلا : اهنم

 . مدآ نع ةيانك * ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا

 ةيانكك , هركذ حبقتسيامم حيرصتلا نوكي نأ :اهنمو
 , ثفرلاو . ءاضفإلاو , ةرشابملاو . ةسمالملاب عامجلا نع هللا

 اليكلو #: ىلاعت هلوق يف رسلاو ,. لوخدلاو

 . # ارس نهودعاوت

 نموأ وك ىلاعت هلوف وحن « ةغلابملاو ةغالبلا دصق : اهنمو

 ءاحمتلا نع نبك 4 نيبم ريغ ماصنخلا يف وهو ةيلحلا يف اشني

 رومألا يف رظنلا نع لغاشلا نيزسلاو هفرتلا يف نأشدي نهنأب

 , كلذب رعشي مل « ءاسنلا » ظفلب ىتأ ولو . يناعملا قيقدو
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 هاديلب ا ىلاعت هلوفقو « ةكئالملا نع كلذ يفن : دارملاو

 تيت طك ىلاعت هلوق وحن « هريضم ىلع هيبنتلا :اهنمو

 اهريصم ةمام يأ *# لبح اهديج ىف * بطحلا ةلامح !> ىلاعت

 . لغ اهديج ىف : منهجل ًابطح نوكت نأ ىلإ

 : ضي رعتلا

 . قيقد امهنيب قرفلاو , ةيانكلا نم بيرق وهف : ضيرعتلا امأ

 ةيانكلا نيب قرفلا يف سانللو : يطويسلا ظفاحلالاق

 ركذ : ةيانكلا : يرشخمزلا لاقف « ةبراقتم تارابع ضيرعتلاو

 هيف ريكدت نأ: ضيرسكلا و هل عوضوملا هظفل ريغب ءيشلا

 ام : ضيرعتلا : يكاكسلا لاقو . هركذت مل ءيش ىلع هب لدت

 داريو دحاو بطاخي نأ هنمو , روكذم ريغ فوصوم لجأل قيس

 يأ 4 تاجردمهضعب عفرو 1 ىلاعت هلوق هنمو . هريغ

 هنمو  هبتشي ال يذلا ملعلا هنإ يأ , هردقل ءالعإ ُهْيَي ادمحم

 ال مكلامو يأ # ينرطف يذلا دبعأ ال يلامو © : ىلاعت هلوق
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 هلوق اذكو #4 نوعجرت هيلإو :  ىلاعت هلوق ليلدب , نودبعت
 نم عامسإ هنسح هجوو ؛ ةهلآ هنود نم ذختأأ :  ىلاعت

 هتبسدب حرصي مل ذإ . هبضغ عنمي هجو ىلع قحلا هباطخ دصقي
 . هسفنل هدارأ ام الإ هل دري مل ذإ , هلوبق ىلع ةناعإلاو . لطابلل

 بطوخ # كلمع نطبحيل تكرشأ نئل ؛» : ىلاعت هلوق هنمو

 . ًاعرش هيلع كرشلا ةلاحتسال , هريغ ديرأو ُهَتيَم يبنلا
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 نارقلا ىف ءاشنإلاو ربخلا

 ىلع ةبطاق نايبلا لهأو مهريغو ةاحنلا نم قاذحلا نأ ملعا

 , ثلاث مسق هل سيل هنأو , ءاشنإلاو ربخلا يف مالكلا راصحنا

 , هفالخب ءاشنإلاو ,. بذكلاو قدصلا هلخدي يذلا وه : ربخلاو

 : وحن رمألا ىنعمب دري دقو , بطاخملا ةدافإ : ربخلاب دصقلاو

 يأ. عاضرإلاب رمألا دوصقملاو # نعسضري تادلاولاو

 صبرستلاب رمألا دوصقملاو 4 نصبرتي تاقلطملاو ا : نعضرأ

 4 نورهطملا الإ هسميال 8 : وحن يهنلا ىنعمبو , نصبرت ينعي

 : وحن , ءاعدلا ىنعمبو , هوسمت ال : نيرهطملا ريغل لوقي هنأكف

 بهل يبأادي تبت  هنمو ,انعأ يأ 4 نيعتسن كايإو
 . هيلع ءاعد هنإف # بتو

 :ءاشنالا عاونأ

 ,ماهفتسالاو «يهنلاو ءرمألا : ةسمخ عاونأ هل ءاشنإلا

 . ءادنلاو « ىنمتلاو

 هتاودأو , رابختسالا ىنعمب وهو مهفلا بلط ماهفتسالا

 ليفت



 . امو لهو :ةزمهلا : اهنم ةريثك

 : ةددعتم ناعمل ماهفتساللا دريو

 , يراكنإلا ماهفتسالا ذئنيح ىمسيو . راكنإلا :اهنم

 هبحصت كلذلو ىفنم هلعب امو « يفنلا ىلع هيف ىنعملاو

 . « نوقسافلا موقلا الإ كلهي لهف ا : هلوقك ( الإ )

 : وحن اضيأ عيرقتلاب كلذ نع ربعيو . خيبوتلا :اهنمو

 نوعدتأ 4 4 نوتحنتام نودبعتأ 8٠ 4 يرمأ تيصعفأ

 . 4 نيقلاخلا نسح أ نورذتو العب

 رارقإلا ىلع بطاخما لمح وهو , ريرقتلا :اهنمو

 مسسلأ وك ىلاعت هلوق هنمو « هدنع رقتسا دق رمأب فارتعالاو

 . * ىوآف اميتي كدجي ملأ » : هلوقو * كردص كل حرشن

 هللا ضرقي يذلا اذ نم 2 : وحن , بيغرتلا : اهنمو

 1 5 مكيجنت ةراجت ىلع ملدأ له 01 4 انسح اضرق

 ىلإ ىندألا نم هنأ الإ ىهنلاك وهو ؛ ءاعدلا:اهنمو

 . انكلهت ال يأ * ءاهفسلا لعفامبانكلهتأ # وحن . ىلعألا
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 :رمألا

 يأ. فك ريغ لعف بلط وهو , ريمألا ءاشنإلا ماسقأ نمو
 يف ةقيقح يهو ( لعفيل )و( لعسفا): هتغيصو« كرت

 و

 . # كعم اولصيلف ٠ , # ةالصلا اوميقأو ١ : وحن . باجيإلا

 : رخأ ناعمل ًازاجم دريو

 هلاوعمتساف نارقلا ئرقاذإو 9 : وحن , بدنلا : اهنم

 ظ . © اوتصنأو

 نأ ىلع يعفاشلا صن , # مهوبتاكف إذ : وحن . ةحابإلاو

 هلوقف , # اوداطصاف متللح اذإو  هنمو . ةحابإلل هيف رمألا

 : ةحابإلل وهو رمأ # اوداطصا 1

 . # يلرفغا بر 2 : وحن , ىلاعلل لفاسلا نم ءاعدلاو

 5 ءاعد وهو رمأ # رفعغا 9* هلوقف

 دارملا سيل ذإ 4 متئش اماولمعا لاذ وحن , ديدهتلاو

 . اًواش لمع لكب رمألا

 بلط دارملا سيل ذإ * هلثم نم ةروسباوتأف 8 : زيجعتلاو
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 . مهزجع راهظإ لب , مهنم كلذ

 لف 06 © اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق لو وحن ٠ بيدكتلاو

 . اذه مرح هللا نأ نو دهشي نيذلا مك ءادهش مله

 : ىسهنلا

 , لعف نع فكلا بلط وهو , ىيهنلا ءاشنإلا ماسقأ نمو

 . ميرحتلا يف ةقيقح يهو ( لعفت 0 » : هتغيصو

 : ناعملازاجم دريو

 . © انبولق غزتالانبر لذ وحن ٠ ءاعدلا : اهنم

 مكل دبت نإ ءايشأ نع اولئستاال 8 : وحن . داشرإلا : اهنمو

 . #” مكؤست

 . # اوربصت ال وأ اوربصا /» : وحن , ةيوستلا : اهنمو

 : ىنمتلا

 بوبحنا ءيشلا بلط وهو , ينمتلا ءاشنإلا ماسقأ نمو

 . هلوصح عقوتي الو ىجري يذلا
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 تنك ينتيلاي ١ : ىلاعت هلوقك « ًاليحتسم هنوكلامإ(١)

 . 4 ابارت

 ٍ ىلاعت هلوقك « هلين ىف عومطم ريغ انكمم هنوكلامإ (؟)

 . © نوراق يتوأام لثمانل تيلاي

 هبلط ىمسيف هلوصح ىجري امث بوبحنا رمألا ناك اذإ امأ

 هللا لعل اة ىلاعت هلوقك ( لعل١و ( ىسع)ب هيف ربعيو ايجرت

 . © حتفلاب يتأي نأ هللا ىسع او 4 ارمأ كلذ دعب ثدحي

 ( تيل » يهو - ةيلصأ ةدحاو - تاودأ عبرأ ينمتللو

 . يغالب ضرغل اهب ىنمتيو . اهنع ةبئان ةيلصأ ريغ ثالثو

 : يهو

 اوعفشيف ءاعفش نمانل لهف إ : ىلاعت هلوقك , له )١(

 .  انل

 نم نوكنف ةركانل نأ ولف 8# : ىلاعت هلوقك , ولو (0)

 . © نينمؤملا

 احلاص لمعأ ىّلعل 2 : ىلاعت هلوقك « لعلو )

 . #* تكرت اميف
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 روسلاو تاياآلا ةبسانم

 يف اهعجرمو « ةبراقملاو ةلكاشملا : ةغللا يف ةبسانملا

 وأ يلقع . صاخ وأ ماع اهنيب طبار ىنعم ىلإ اهوحنو تايالا
 مزالتلا وأ . تاقالعلا عاونأ نم كلذ ريغ وأ , يلايخ وأ يسح

 نيرسيظنلاو لولعملاو ةلعلاو ,. ببسملاو ببسلاك . ينهذلا

 . هوحنو نيدضلاو

 قانعأب اذخا اهضغن مالكلا ءازجأ لعج :هتدنافو

 لاح هلاح فيلأتلا ريصيو . طابترالا كلذب ىوقيف . ضعب

 . ءازجألا مئالتملا مكحملا ءانبلا

 يبأ خيش . ريبزلا نب رفعج وبأ ةمالعلا فيلأتلاب هدرفأ دقو

 روس بيترت ةبسانم يف ناهربلا :هامس باتك يف نايح

 مظن ١) هأمس باتك يف يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلاو ؛ ( نارقلا

 هامس فيطل ءزج يطويسللو «روسلاو يالا بسانت يف رردلا
 . ( روسلا بسانت يف رردلا قسانت »
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 . طباورلاو تابيترتلا ىف ةعدوم نآرقلا فئاطل

 , نسح ملع ةبسانملا : مالسلادبع نبا نيدلا زع خيشلا لاقو

 دحتم رمأ يف عقي نأ مالكلا طابترا نسح يف طرتشي نكل

 هيف عقي مل ةفلتخم بابسأ ىلع عقو نإف , هرخآب هلوأ طبترم

 طبرب الإ هيلع ردقي ال امب فلكعم وهف كلذ طبر نمو , طابترا

 نإف « ةشمحأ نق يضف ةوولا نيج لف دقت يضر ليلك

 ,ةفلتخم ماكحأ يف. ةنس نيرشعو فين يف لزن نآرقلا

 هضعب طبر ىتأتي ال كلذك ناك امو , ةفلتخم بابسأل تعرش

١6 



 نارقلازاجعإ

 , يدحتلاب نورقم . ةداعلل قراخ رمأةزجعملا نأ ملعا

 رثكأو  ةيلقع امِإو ةيسح امإ يهو , ةضراعملا نع ملاس
 مهتريصب ةلقو مهتدالبل . ةيسح تناك ليئارسإ ينب تازجعم
 لامكو مهئاكذ طرفل , ةيلقع ةمألا هذه تازجعم رفكأو

 تاحفص ىلع ةيقاب تناك امل ةعيرشلا هذه نألو . مهماهفأ

 اهاريل ةيقابلا ةيلقعلا ةزجعملاب تصخ « ةمايقلا موي ىلإ رهدلا

 ام يطعأ الإ يبن ءايبنألا نم ام » ُهَْت لاق امك , رئاصبلا ووذ

 ظ هللا هاحوأ ايحو هتيتوأ يذلا ناك امنإو « رشبلا هيلع نما هلثم

 . يراخبلا هجرخأ , « اعبات مهرثكأ نوكأ نأ وجرأف « يلإ

 ضارقناب تضرقنا ءايبنألا تازجعم نأ : هانعم نإ : ليق

 نآرقلا ةزجعمو , اهرضح نم الإ اهدهاشي ملف , مهراصعأ

 هتغالبو هبولسأ يف ةداعلا هقرخو , ةمايقلا موي ىلإ ةرمتسم

 هيف رهظيو الإ راصعألا نم رصع رمي الف , تابيغملاب هرابخإو
 . هاوعد ةحص ىلع لدي. نوكيس هنأ هب ربخأ ام ءىش

 ةيسح تناك ةيضاملا ةحضاولا تازجعملا نأ ىنعملا:ليقو
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 ةزجعمو . ىسوم ىصعو . حلاص ةقانك , راصبألاب دهاشت
 نأل , رثكأ اهلجأل هعبتي نم نوكيف , ةريصبلاب دهاشت نآرقلا

 يذلاو . هدهاشم ضارقناب ضرقني سأرلا نيعب دهاشي يذلا

 لوألا دعب ءاج نم لك هدهاشي , قاب لقعلا نيعب دهاشي

 يحس

 ردقي مل زجعم ىلاعت هللا باتك نأ ءالقعلا نيب فالخ الو

 52 يبنلا هب ءاج املو . كلذب مهيدحت دعب هتضراعم ىلع دحأ

 مهادحتو , ءابطخلا عقاصمو ءاحصفلا حصفأ اوناكو مهيلا

 امك . اوردقي ملف نيدسلا لوط مهلهمأو « هلثمب اوتأي نأ ىلع

 مث . © نيقداص اوناك نإ هلثم ثيدحب اوتأيلف ل١ : ىلاعت لاق

 لق هارتفا نولوقي مأ وم ىلاعت هلوق يف هنم روس رشعب هادحت

 نود نم متعطتسا نم اوعداو تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف

 ملعب لزنأ امنأ اوملعاف مكل اوبيجتسي مل نإف نيقداص متنك نإ هللا

 لق ,هارتفا نولوقي مأ 5 : هلوق يف ةروسب مهادحت مث 4 هللا

 متنك نإو > : هلوق يف مهيدحت ررك مث , * هلثم ةروسباوتأف

 املف # هلثم نم ةروسب اوتأف اندبع ىلعانلزن امم بير ىف

 ءابطخلا ةرثك ىلع ههبشت ةروسب نايتإلاو هتضراعم نع اوزجع
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 , نآرقلا زاجعإو زجعلا راهظإب مهيلع ىدان , ءاغلبلاو مهيف
 اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لق ا : لاقف

 ءاذه , 4 ا ريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأيال نآرقلا
 , هرون ءافطإ ىلع ءيش صرحأ اوناك دقو . دللا ءاحصفلا مهو

 ًاعطق اهيلإ اولدعل هتضراعم مهتردقم يف ناك ولف , هرمأ ءافخإو
 نم ءيشب هسفن ثدح هنأ مهنم دحأ نع لقي ملو , ةجحلل

 ةرات ءازهتسالا ىلإو « ةرات دانعلا ىلإ اولدع لب همارالو كلذ

 ةراتو ( رعش ٠ : اولاق ةراتو « رحس :٠ اولاق ةراتف . ىرخأ

 : عاطقنالاو ريحتلا نم كلذ لك ( نيلوألا ريطاسأ » : اولاق

 هنم بلطو هعمس امل نآرقلا نع ةريغملا نب ديلولا لوقي

 ! لوقأ اذامو : مهيضرت ةملك نآرقلا نأش يف لوقي نأ هموف

 الو هزجرب الو . ينم رعشلاب ملعأ لجر مكيف ام هللاوف
 نم ائيش لوقي يذلا هبشي ام هللاو , نجلا راعشأب الو , هديصقب

 : ةوالطل هيلع نإو , ةوالح لوقي يذلا هلوقل نإ هللاوو . اذه

 , هيلع ىلعي الو ولعيل هنإو , هلفسأ قدغم . هالعأ رمنل هنإو

 . هتحن ام مطحيل هنإو
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 :هراجعإهجو

 ةبارغو ةحاصفلا . زاجعإلاا هجو : نيدلارخف مامإلا لاق

 . بويعلا عيمج نم ةمالسلاو ؛ بولسألا

 صاسخلا فيلأتلا ىلإ عجار زاجعإلا هجو : ىناكلمزلا لاقو

 2 ةنزو ابيكرت هتادرفم تلدتعا نآب « فيلأتلا قلطم ال هلسب

 : ىنعم هتابكرم تلعو

 قاذحلاو روهمجلا هيلع يذلاو حيحصلا : ةيطع نبا لاقو

 ةحاصف يلاوتو ؛ هيناعم ةحصو همظنب هنأ هزاجعإ هجو يف

 مالكلاب طاحأو . املع ءيش لكب طاحأ هللا نأ كلذو « هظافلأ

 ةظفل يأ هتطاحإب ملع نآرقلا نم ةظفللا تبترت اذإف , ًاملع هلك

 نم كلذك مث , ىنعملا دعب ىنعملا نيبتو « ىلوالا يلت نأ حلصت

 نايسندلاو لهجلاوهمعي رشبلاو « هرخآ ىلإ نآرقلا لوأ

 طيصخي ال ردتستلا نيم دعا نأ «ةرورف ةولغسو»+ :نوهالاز

 نم ىوصقلا ةياغلا يف نارقلا مظن ءاج اذهبف . كلذب

 يف ناك برعلا نإ : لاق نم لوق لطبي اذهبو , ةحاصفلا

 نكي مل هنأ حيحصلاو , كلذ نع اوفرصف « هلثمب نايتإلا اهتردق
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 ةبطخلا وأ ةديصقلا حقني غيلبلا ىرت اذهلو . طق دحأ ةردق يف

 هللا باتكو . ارج ملهو , اهيف ريغيف اهيف رظني مث ؛ الوح
 ةظفل ىلع برعلا ناسل ريدأ مث , ةظفل هنم تعزن ول ىلاعت

 , هرثكأ يف ةعارسلا انل نيبتت نحنو , دجوي مل اهنم نسحأ
 برعلا ةبترم نع انروصقل . عضاوم يف اههجو ائيلع ىفخيو
 ىلع ةجحلا تماقو . ةحيرقلا ةدوجو . قوذلا ةمالس يف ذئموي

 , ةضراعملا ةنظمو , ةحاصفلا بابرأ اوناك ذإ , برعلاب ملاعلا

 ةزجعم يفو , ةرحسلاب ىسوم ةزجعم يف ةجحلا تماق امك

 هجولاب ءايبنألا تازجعم لعج امنإ هللا نإف , ءابطألاب ىسيع

 ناكف , هراهظإ دارأ يذلا يبنلا نمز يف نوكت ام عربأ ريهشلا

 يف بطلا كلذكو « هتياغ ىلإ ىسوم ةدم يف ىهتنا دق رحسلا
 . ُهنِيَع دمحم نمز يف ةحاصفلاو , ىسيع نمز

 ناهيبنت

 دعب ةحاصفلا بتارم يف نارقلا توافت يف فلتخا : لوألا

 يف دجوي ال ثيحب « ةغالبلا بتارم ىلعأ يف هنأ ىلع مهقافتا

 ىنعملا كلذ ةدافإ يف ًالادتعا الو ابسانت دشأ وه ام بيكارتلا
 ةورذلاب ةفوصوم هيف ةملك لك نأو , عنملا يضاقلا راتخاف . هنم

5 



 , ضعب نم هل اساسحإ نسحأ سائلا ضعب ناك نإو , ايلعلا

 حصفألا نآرقلا ىفف « توافتلا هريغو يريشقلا رصن وبأ راتخاو

 . حيصفلاو

 رعشلا نع نآرقلا هيزنت يف ةمكحلا : ليق : يناثلا

 نأ , هريغ ةبتر قوف هتبتر مالكلا نم نوزوملا نأ عم , نوزوملا

 رعاشلا رمأ ىراصقو « قدصلاعمجمو قحلا عبنم ناآرقلا

 يف طارفإلاو , قحلا ةروص يف لطابلا روصتب ؛ لييختتلا
 تابثإو قحلا راهظإ نود  ءاذيإلاو مذلا يف ةغلابملاو . ءارطإلا

 رعشلا ةرهش لجألو « هنع هيبن هللا هزن اذهلو , قدصلا

 رمألا رثكأ يف ةيدؤملا تاسايقلا ناهربلا باحصأ ىمس بذكلاب

 ري مل : ءامكحلا ضعب لاقو ةيرعش بذكلاو نالطبلا ىلإ

 . هرعش يف اقلفم ةجهللا قداص نيدتم
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 ةطبنتسملا مولعلاب ءاملعلا ةيانع

 4 ءىش نم باتكلا يفانطرفام مكة ىلاعت لاق

 . #4 ءىيش لكل انايبت باتكلا كيلعانلزنو إ> : لاقو

 لاق؟ اهنم جرخنلاامو : ليق (« نتف نوكتس 0 هيَ لاقو

 ام مكحو . مكدعب ام ربخو , مكلبق ام أبن هيف . هللا باتك »

 . هريغو يذمرتلا هجرخأ ( مكنيب

 3 هنع هللا يضر دوعسم نبا نع روصنم نب ديعس جرخأو

 نيلوألاربخ هيف نإف . نآرقلاب هيلعف ملعلا دارأ نم : لاف

 . نيرخالاو

 . ملعلا لوصأ ينعي : يقهيبلا لاق

 ةعبرأو ةئام هللا لزنأ : لاق . نسحلا نع ىقهيبلا جرخأو

 2 ليجمإلاو ةاروقلا : اهنم ةعبرأ اهمولع عدوأو ٠ بسك

 . ناقرفلا ةثالغلا مولع عدوأ مث . ناقرفلاو , روبزلاو

 ةمألا هلوقت ام عيمج : هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو
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 :ةارشلل عرش ةندلا عيمخو» ةنسلل حرش

 نم همهف ام وهف هني هب مكح ام عيمج : ًاضيأ لاقو

 , هللا لحأ ام الإ لحأ ال ينإ » : ُهْتلَم هلوق اذه ديؤيو . نآرقلا

 ظفللا اذهب هجرخأ , « هباتك يف هللا مرح ام الإ مرحأ الو

 ام : هللا همحر ريبج نب ديعس لاقو . ) مألا » يف يعفاشلا

 تدجو الإ ههجو ىلع ُهْنيَي هللا لوسر نع ثيدح ينغلب

 : هللا باتك يف هقادصم

 ثيدحب مكتثدح اذإ : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 نبا امهجرخأ , ىلاعت هّللا باتك نم هقيدصتب مكتأبنأ

 . متاح يبأ

 الإ ةلزان نيدلا يف دحأب لزنت تسيل : ًاضيأ يعفاشلا لاقو

 نم : ليق نإف ء اهيف ىدهلا ليبس ىلع ليلدلا هللا باتك يف

 بتاعك نم ةوغنأم كلذ انيق ةنسلاب ءادتبا تبث ام ماكحألا

 هيَ لوسرلا عابتا انيلع بجوأ هللا باتك نأل ةقيقحلا يف هللا

 . هلوقب ذخألا انيلع ضزفو

 هلل ا نعل : لاق هنأ دوعسم نبا نع يراخبلا جرخأو
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 تاجلفتملاو . تاصمنتملاو . تامشوتسملاو تامشاولا

 ينب نم ةأرما كلذ غلبف . ىلاعت هللا قلخ تاريغملا « نسحلل

 : لاقف ,. تيكو تيك تنعل كنأ ينغلب هنإ : هل تلاقف , دسأ

 هللا باتك يف وهو . ُهّنكَع هللا لوسر نعل نم نعلأ ال يلامو
 هيف تدجو امف نيحوللا نيبام تأرف دقل : تلاقف ىلاعت

 : تأرق امأ , هيتدجو دقل هيتأرق تنك نئل : لاق . لوقت امك

 : تلاق © اوهتناف هنع مكاهنامو هوذخف لوسرلا مكاتآامو

 . هنع ىهن دق هنإف : لاق . ىلب

 نب ركب يبأ نع ( زاجعإلا » باتك يف ةقارس نبا ىكحو

 باتك يف وهو الإ ملاعلا يف ءيش نم ام : اموي لاق هنأ دهاجم
 : هلوق يف : لاقف ؟ هيف تاناخلا ركذ نيأف : هل ليقف ؛ هللا

 عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل
 . تاناخلا يهف 4 مكل

 نارقلا عمج : ( هريسفت » يف يسرملا لضفلا يبأ نبا لاقو

 الإ ةقيقح املع اهب طحي مل ثيحب ٠ نيرخآلاو نيلوألا مولع
 هناحبس هب رثأتسا ام الخ . هِي هللا لوسر مث , اهب ملكتملا

 ةباحصلا تاداس كلذ مظعم هنع ثرو مث , ىلاعتو
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 , سابع نباو , دوعسم نباو . ةعبرألا ءافلخلا لثم , مهمالعأو

 هللا باتك يف هتدجول ريعب لاقع يل عاض ول : لاق ىتح

 ترصاقتمل داسحإب نوعباتلا مهنع ثرو مث « ىلاعت

 نع اوفعضو « ملعلا لهأ لءاضتو « مئازعلا ترشفو ؛ ممهلا

 , هنونف رئاسو همولع نم نوعباتلاو ةباحصلا هلمح ام لمح

 موق ىنتعاف , هنونف نم نفب ةفئاط لك تماقو , همولع اوعونف

 ددعو, هفورح جراخم ةفرعمو . هتاملك ريرحتو « هتاغل طبضب

 ددعو, هعابرأو هفاصنأو , هبازحأو هروسو « هتايآو هتاملك

 نم كلذ ريغ ىلإ , تايا رشع لك دنع ميلعتلاو , هتادجس

 ضرعت ريغ نم « ةلثامتملا تايالاو , ةهباشتملا تاملكلا رصح

 . ءارقلا اومسف « هيف عدوأ امل ربدت الو« هيناعمل

 رحب نم مهنف بساني ام جارختسا يف نف ةمئأ دهتجا دقو

 . نويلوصألاو , نورسفملاو , ةاحنلا هب ىنتعاف « نآرقلا

 عئانصلاك « ةيويندلاو ةينيدلا مولعلا نم اعاونأ هنم اوجرختساو

 . ةيشيعملا حلاصملا عيمجو . نونفلاو

 ليلا



 لاثمألا

 هدرومب هبرضم هبش مالك وه : لثملاو , لثم عمج : لاثمألا

 اميف عاش ىتح . هانعمو هظفلب ةماعلاو ةصاخلا نيب رهتشاو

 يف هولمعتساو ٠ ءارضلاو ءارسسلا يف هب اوهافو « مهنيب

 ىلإ هب اهوبرقو ةبعصلا يناعملا ةفرعم هب اولهسو ؛ مهبيلاسأ
 . ناهذألا

 تناك اهبو ؛ مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا ةمكح لاثمألاو

 قطنملا يف اهتاجاح نم تلواح ام اهب غلبتف , اهمالك ضراعت
 اجيإ : لالخ ثالث كلذب اهل عمتجيف , حيرصت ريغ ةيانكب
 هنَع يبنلا اهبرض دقو , هيبشتلا نسحو , ىنعملا ةباصإو ,ظفللا

 . )١( فلسلا نم هدعب نمو وه اهب لثمتو

 لاق . ةريبك ةيانع لاثمألا برضب ناآرقلا ىنتعا دقو

 مهلعل لثم لك نم نآرقلا اذه ىف سانلل انبرض دقلو 8 : ىلاعت

 امو سانلل اهبرضن لاثمألا كلتو 1 : ىلاعت لاقو © نوركذتي

 . # نوملاعلا الإ اهلقعي

 ةسماخلا ) يجوئقلا ناخ نسح قيدص دمحم ديسلل « ةغللا لوصأ يف ةغلبلا )١(:
 . 577 ص « لانمألا ةفرعم نوثالغلاو

1 



 , رجألا توافت نايب ىلع ةلمتشم نارقلا لانمأ ىتأتو

 ىلعو ؛ باقعلاو باوثلا ىلعو مذلاو حدملا ىلعو

 1 هلاطبإ وأ رمأ قيقحت ىلعو هريقحن وأ رمألا ميخفت

 امل كلذب انيلع نتماف # لاثشمألا مكلانبرضو اذ : ىلاعت لاق

 : دئاوفلا نم هتنمضت

 ميلعت هتمكح نمو : (« ناهربلا ١ ىف ىشكرزلا لاقو

 . ةعيرشلا هذه صئاصخ نم وهو ؛ تكايبلا

 . هلاثمأ ملع نآرقلا ملع مظعأ نم : يدرواملا لاقو

 مولع نم هتفرعم دهتجملا ىلع بجي امث ىعفاشلا هدع دقو

 . نارقلا

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يقهيبلا جرخأ

 لالح : هجوأ ةسمخ ىلع لزن نآرقلا نإ » : ُهّنَِم هللا لوسر

 ُ لالحلاب اولمعاف . لاثمأو“ هباشتمو « مكحمو مارحو

 اوربتعاو , هباشتملاب اونماو مكحنلا اوعبتاو مارحلا اوبنتجاو

 . ( لاثمألاب
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 :ةينآرقلا لاثمألا ماسقأ

 ركذ ال نماكو , هب حرصم رهاظ : نامسق نارقلا لاغمأ

 . هيف لثملل
 : هب حرصملا رهاظلا

 4 اران دقوتسا يذلا لثمك مهلثم ا : ىلاعت هلوق هنم

 . رطملاب ًالثمو , رانلاب الغم : نيلثم نيقفانملل اهيف برض

 هللا هبرض لثم اذه : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 نوملسملا مهحكانيف « مالسإلاب نوزتعي اوناك , نيقفانملل

 زعلا هللا مهبلس اوتام املف , ءيفلا مهنومساقيو مهنوثراويو
 4 تاملظ يف مهكرتو ا هءوض رانلا بحاص بلس امك
 يف هلثم برض . رطملا وه # بيصك وأ ,» , باذع يف : لوقي
 4« قربو دعرو !> ءالعبا : لوقي 4 تاملظ هيف © . نآرقلا

 مكحم داكي : لوقي :# مهراصبأ فطخي قربلا داكي #» فيوخت
 4 هيفاوشم مهل ءاضأاملك ١ نيقفادملا تاروع ىلع لدي نآرقلا

 نإف « اونأمطا ًارع مالسإلا يف نوقفانملا باصأ املك : لوقي
 .رفكلاىلإاوع جريل اوماق ةبكن مالسإلا باصأ

 . #4 فرح ىلع هللا دبعي نم سانلا نمو وي : هلوقك
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 ةيدوأتلاسف ءام ءامسلا نم لزنأ 1 : ىلاعت هلوق هنمو

 , هللا هبرض لثم اذه : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 دبزلااماف .  اهكشو اهنيقي ردق ىلع بولقلا هنم تلمتحا

 ثكميف سانلا عفنيامامأو 8# كشلا وهو 4 ءافج بهذيف

 لخؤيف , رانلا يف يلحلا لعجي امك . نيقيلا وهو :* ضرألا ىف

 كريو نيقيلا هللا لبقي كلذك . رانلا يف هثبخ كرتيو هصلاخ

 . كشلا

 هبر نذإب هتابن جرخي بيطلا دلبلاو 8# : ىلاعت هلوق هئمو

 موقل تايآلافرصن كلذك ا دكنالإ جرخي ال ثبخ يذلاو

 . # نوركشي

 هللا هبرض لثم اذه : امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 بيطلا دلبلا نأ امك « بيط هلمعو بيط وه : لوقي . نمؤملل

 دلبلاك . رفاكلل الغم برض ثبخ يذلاو « بيط اهرمث

 . ثيبخ هلمعو ثيبخلا وه رفاكلاو « ةحلاملا ةخبسلا
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 :لاثمألا نم نماكلا

 ميهاربإ قاحسإ ابأ تعمس : يدرواملا لاقف : نماكلا امأو

 تلأس : لوقي يبأ تعمس : لوقي , ميهاربإ نب براضم نبا

 نم مجعلاو برعلا لاثمأ جرخت كنإ : تلقف لضفلا نب نيسحلا

 ؟ ( اهطاسوأ رومألا ريخ ١) : هللا باتك يف دجت لهف نارقلا

 ركب الو ضراف ال 1 : ىلاعت هلوق , عضاوم ةعبرأ يف « معن : لاق

 اوفرسي ملاوقفنأ اذإ نيذلاو 7 : ىلاعت هلوقو # كلذ نيب ناوع

 لعجتالو 8 : ىلاعت هلوقو : اماوق كلذ نيب ناكو اورتقي ملو

 : ىلاعت هلوقو * طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي

 . 4 اليبس كلذ نيب غتباو اهب تفاخت الو كتالصب رهجتالو 9
 ؟ ( هاداع ائيش لهج نم) هللا باتك يف دجت لهف : تلف

 اوطيحيملامباوبذك لب ا نيعضوم يف « معن : لاف
 . * ميدق كفإ اذه نولوقيسف هباو دتهيملذإو 2٠2 © هملعب

 تنسحأ نم رش رذحا ) هللا باتك يف دجت لهف : تلف

 نم هلوسرو هللا مهانغأ نأ الإ اومقن امو 8 . معن : لاق ؟ ( هيلإ

 . © هلضف

 ؟ ( نايعلاك ربخلا سيل ) : هللا باتك يف دجت لهف : تلق
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 نئنمطيل نكلو ىلب لاق نمؤت مل وأ لاق ١ : ىلاعت هلوق يف : لاق

 . # ىيبلق

 يف: لاق ؟ ( تاكربلا تاكرحلا ىف ) : دجن لهف : تلق

 ضرألا يف دججي هللا ليبس يف رجاهي نمو ل : ىلاست هلوف

 هلوفق ىف : لاق ؟ ( نادت نيدتامك ١ : دجب لهف :تلق

 . # هبزجي اءوس لمعي نم يلاعت

 لاق ؟ ( يردت يلقت نيح )مهلوق هيف دحب لهف : تلف
: 

 . * اليبس لضأنم باذعلا نوري نيح نوملعي فوسو

 : لاق ( نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال ) هيف دجت لهف تلق

 : تلق . 4 لبق نم هيخأ ىلع مكتنمأ امك الإ هيلع مكنمآ له

 هيلع بتك / : لاق ؟ ( هيلع طلس ًاملاظ ناعأ نم ) هيف دحت لهف

 ::تلف# © ريعسلا باذع ىلإ هيدهيو هلضي هنأف هالوت نم هنأ

 هلوق : لاق« ( ةيح الإ ةيحلا دلت ال ) : مهلوق هيف دحت لهف

 : هيف دجت لهف : تلق . 4 ارافك ارجاف الإ اودلي الو © : ىلاعت

 . © مهل نوعامس مكيفو 5 : لاق ؟ ( ناذآ ناطيحلل )
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 ؟ ( مورحم ملاعلاو قوزرم لهاجلا ) : هيف دجت لهف : تلق
 : تلق : ادم نمحرلا هل ددميلف ةلالضلا يف ناك نم وم لاق

 كيتأي ال مارحلاو , اتوق الإ كيتأي ال لالحلا ) : هيف دجت لهف
 عرش مهتبس موي مهناتيح مهيتأتذإ » : لاق ؟ ( ًافازج الإ

 . # مهيتأتال نوتبسي ال مويو

١1 



 ةينآرقلا ظافلألا نم لاثمألا

 يف اباب « بادالا باتك » يف ةفالخلا سمش نب رفعج دقع

 يعيدبلا عودلا وه اذهو « لثملا ىرجم ةيراج , نآرقلا نم ظافلأ

 اهل سيل :» : ىلاعت هلوق كلذ نم دروأو « لثملا لاسرإب ىسملا

 افماوقفنت ىتح ربلا اولانت نل 83 4 ةفشاك هلا نود نم

 يسنو الثمانل برضو )> 4 قحلا صحصحززآلا 8:4 نوبحت

 هيف يذلا رمألا ىضق ه١ © كادي تم دقامب كلذ اذ 4 هقلخ

 ام نيبو مهنيب ليحو » © بيرقب حبصلا سيلأ » 4 نايتفتست

 الإ ئيسلا ركملاقيحي الو ٠ #4 رقتسم أبن لكل ١ 4« نوهتشي

 نأ ىسسعو )9 # هتلكاش ىلع لمعي لك لق ١2 4 هلهأب

 تبسكاسمب سفن لك 2٠ # مكل ريخ وهو انيشاوهركت

 ىلعام ٠ # غالبلاالإلوسرلا ىلعام ع« ةنيهر

 # ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له ,  * ليبس نم نينسحملا

 تيصع دقو نآلا ,# , :# ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةنف نم مك )»

 كنبني الو ١ ١ 4 ىتش مهبولقو اعيمج مهبسحت 3٠ 4 لبق

 ملعولو ١ ؛ # نوحرف مهيدلامب بزح لك ل: 4 ريبخ لثم

 , # روكشلا يدابعنم ليلقو ,  4 مهعمسأل اريخ مهيف هللا

 ا/ ١



 ثيبنلا يوتسيال لق .9١ 4 اهعسو الإ اسفن هللا فلكيال
 فعض 1. # رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ إذ . 4 بيطلاو

 , © نولماعلا لمعيلف اذه لثمل ١# , 4# بولطملاو بلاطلا

 , « راصبألا يلوأاياوربتعاف ل, # مهام ليلقو
 . رخأ ظافلأ ىف
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 نارقلا ىف مسقلا

 . نيميلاو فلحلا وه : مسقلا

 . هديكوتو ربخلا قيقحت وه ناآرقلا يف مسقلا نم دوصقملاو

 ام : لاقف هللا نم مسقلا عوقو مهضعب لكشتسا دقو

 نمؤملاف نمؤملا لجأل ناك نإ هنإف , ؟ ىلاعت هنم مسقلا ىنعم

 الف رفاكلا لجأل ناك نإو . مسق ريغ نم رابخإلا درجمب قدصم

 ؟ دديفي

 مسقلا اهتداع نمو . برعلا ةغلب لزن نآرقلا نأب : بيجأو

 . أرمأ دكؤت نأ تدارأ اذإ

 لامكل مسقلا ركذ هللا نأب : يريشقلا مساقلا وبأ باجأو

 امإ , نينثاب لصفي مكحلا نأل كلذو ءاهديكأتو ةجحللا

 ىتح نيعونلا هباتك يف ىلاعت ركذف , مسقلاب امإو ةداهشلاب
 ةكئالملاو وهالإ هلإ ال هنأ هللا دهش :  لاقف . ةجح مهل ىقبيال

 . # قحل هنإ يبرو يإلق ١ : لاقو * ملعلاولوأو

 ىلاعت هللا مسقأ دقو , مظعم مساب الإ مسقلا نوكي الو

 ضرألاو ءامسلا بروف ؛» : عضاوم ةعبس يف نآرقلا يف هسفنب

 . # نثعبتل يبرو ىلب لق >>: * ىبرو يإ لق ز١» . © قحل هنإ

 مهنلاسنل كبروف #82 نيطايشلاو مهنرشحنل كبروف
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 بربمسقأ الف ا. # نونمؤيالكبروالف ا , # نيعمجأ

 . # براغملاو قراشملا

 نيستلاو ا: يلاعت هلوقك , هتاقولخمب مسق هلك يقابلاو

 © ليللاو ١) . 4 سمشلاو ا , 4 تافاصلاو ١ , # نوتيزلاو
 . ©* سنخلاب مسقأ الف ١ . 4 ىحضلاو

 مسقلا نع يهنلا درو دقو قلخلاب مسقأ فيك : ليق نإف

 هللاب صاخ اذه نأ : اهنم : هجوأب هنع بيجأ : ادلق ؟ هللا ريغب
 الو , هقلخ نم ءاش امب مسقي , دوبعملا هلإلا وهو هلالج لج

 . هلالج لج هللا ريغل حصي

 نأ دخأل:سيلو ةقلخ نما ءاشا ا وسقي هللا نإ + نيستا لاف
 . هللاب الإ مسقي

 : هلوق يف هِيَ يبدلاب ىلاعت هللا مسقأ : ءاملعلا لاقو

 ,هللادنع هتمظع سانلا فرعتل . ث كرمعل #

 .هيدل هتناكمو

 بجت يتلا ناميإلا لوصأ ىلع مسقي ىلاعتو هناحبس وه مث
 مسقي ةراتو . ديحوتلا ىلع مسقي ةرات , اهتفرعم قلخلا ىلع
 ىلع ةراتو . قح لوسرلا نأ ىلع ةراتو . قح نارقلا نأ ىلع
 : ناسنإلا لاح ىلع ةراتو ؛ ديعولاو دعولاو ءازجملا
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 نارقلا لدج ىف ةدعاق

 , ةلدألاو نيهاربلا عاونأ عيمج ىلع ميظعلا نآرقلا لمتشا

 تايلك نم ىنبي ريذحتو ميسقتو ةلالدو ناهرب نمامو

 نكل « هب قطن دق هللا باتكو الإ ةيعمسلاو ةيلقعلا تامولعملا

 . نيرمأل نيملكتملا قرط قئاقد نود برعلا ةداع ىلع هدروأ

 الإلوسرنمانلسرأامو 9ك هلاقام ببسب : امهدحأ

 . © مهل نيبيل هموق ناسلب

 ةماقإ نع زجاعلا وه ةجاحملا قيرط ىلإ لئاملا نأ : ىناثلاو

 حضوألاب مهفي نأ عاطتسا نم نإف مالكلا نم يلجلاب ةجحلا

 الإ هفرعي ال يذلا ضمغألا ىلإ طحني مل نورثكألا همهفي يذلا

 ةجاحم يف هتابطاخم ىلاعت جرخأف . ًازغلم نكي ملو . نولقألا

 مهعنقي ام اهيلج نم ةماعلا مهفيل « ةروص ىلجأ يف هقلخ

 ام ىلع يبري ام اهئانثأ نم صاونخلا مهفتو . ةجحلا مهمزلتو

 . ءابطخلا مهف هكردأ

 داعملا ىلع ىلاعتو هناحبس لدتسا هنأ : كلذ ةلثمأنمو

 : بورضب يمسجلا
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 : ىلاعت لاق امك . ءادتبالا ىلع ةداعإلا سايف : اهدحأ

 3 0 هديعن قلخ لوأانأدبامك 0 3 نودوعت مكأدبامك 1

 . # لوألا قلخلاب انييعفأ

 قيرطب ضرألاو تاومسلا قلخ ىلع ةداعإلا سايق : اهيناث

 ضرألاو تاومسلا قلخ يذلا سيل وأ 18 : ىلاعت لاق , ىلوألا

 : ةيآلا 7 ...رداقب

 رطملاب اهتوم دعب ضرألا ءايحإ ىلع ةداعإلا نايف : اهشلاث

 : تابلاو

, 

 رجشلا نم رانلا جارخإ ىلع ةداعإلا سايق : اهعبار

 مظعب ءاج فلخ نب َيبَأ نأ هريغو مكاحلا ىور دقو . رضخألا

 : هّللا لزنأف ؟ مرو يلب ام دعب اذه هّللا ييحيأ : لاقف , هتفف
 هناحبس لدتساف © ةرم لوأاهأشنأ يذلا اهييحي لق ©

 ةلعب امهنيب عمجلاو , ىلوألا ىلإ ىرخألا ةأشدلا درب ىلاعتو
 نم مكل لعج يذلا ؛ : هلوقب جاجحلا يف داز مث . ثودحلا

 ىلإ ءيشلا در يف نايبلا ةياغ يف هذهو # ارانرضخألا رجشلا

 . امهيلع ضارعألا ليدبت ثيح نم امهنيب عمجلاو . هريظن
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 ةلالدب . دحاو ملاعلا عناص نأ ىلع لالدتسالا كلذ نمو

 هللا الإ ةهلاامهيف ناك ول 8 : هلوق يف اهيلإ راشملا عنامتلا

 يرجي ال ناكل ناعناص ملاعلل ناك ول هنأل , «اتدسفل

 زجعلا ناكلو , ماكحإ ىلع قستي الو « ماظن ىلع امهريبدت

 مسج ءايحإ امهدحأ دارأ ول هنأل كلذو ء امهدحأ وأ امهقحلي

 ةلاحتسال ضقائتيف امهتدارإ ذفنت نأ امإف , هتتامإ رخآلا دارأو

 نإ نيدضلا عامتجا عانتمال وأ , قافتالا ضرف نإ لعفلا يّرجت

 امهزجع ىلإ يدؤيف , امهتدارإ ذفنت الأ امإو ,. فالتخالا ضرف

 نوكي ال هلإلاو هزجع ىلإ يدؤيف ؛ امهدحأ ةدارإ ذفنت ال وأ

 . ارجاع



 نارقلا يف عقوام

 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا نم

 , نورشعو سمخ نيلسرملاو ءايبنألا ءامسأ نم نارقلا ىف

 ليعامسإو . ميهاربإو , سيردإو « حونو , رشبلا وبأ مدآ
 ليعامسإ دعب دلو ) قاحسإو « ( ميهاربإ دلو ربكأ وهو )
 ( ةنس نيعبرأو اعبسو ةئام شاع) بوقعيو , ( ةنس ةرشع عبرأب
 نبا لاق . طولو « ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسويو
 َ بيعش و .حلاصو .دوهو ءرزا نب نوراه نب طول وه : قاحسإ

 ) بويأو« هدلو ناميلسو . دوادو ؛ توراهو , ىسومو

 ىيحيو « ايركزو , عسيلاو . سايلإو . سنويو , لفكلا وذو
 . مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ؛ دمحمو « بسبع و ؛ هدلو

 ةكئنالملا ءامسأ

 : ةكئالملا ءامسأ نم هيفو

 توراهو . منهج نزاخ كلامو . ليئاكيمو . ليربج
 . ( امهيف فالخ ىلع ) تورامو
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 مهريغو ةباحصلا ءامسأ

 1 ةثراح نب ديز : ةباحصلا ءامسأ نم هيفو

 وبأ نارمع : لسرلاو ءايبنألا ريغ نيمدقتملا ءامسأ نم هيفو

 , رفاغ ةروس يف يذلا فسويو « نامقلو « عبتو . ريزعو « مبرم

 هلوق يف يقتو , ( لوق ىلع ) « ميرم ةروس لوأ يف بوقعيو

 هنإ : ليق 4 ايقت تنك نإ كنم نمحرلاب ذوعأ ينإ 9 : اهيف

 لثم حالصلا يف تنك نإ يأ , سانلا لثمأ نم ناك لجر مسا

 . ىبلعثلا هاكح . ىقت

 يف داعيننإ# لولو يال منبج ءامتلا ءاوسا مديل

 نبا هاكح , اهنودبعي اوناك ةأرما مسا 4 ًالعب نوعدتأ  هلوق

 2, تولاجو ءرزاو نوراق : رافكلاءامسأ نم هيفو

 . ناماهو

 . سيلبإ مهوبأ : نجلا ءامسأ نم هيفو

 , داعو . جوجأمو جوجأي : لئابقلا ءامسأ نم هيفو

 . مورلاو , شيرقو . نيدمو « دومثو
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 موقو . طول موقو , حون موق : ةفاضإلاب ماوقألا نم هيفو
 - نيدم مه : ليقو - ةكيألا باحصأو « ميهاربإ موقو . عبت
 لاقو . سابع نبا هلاق ( دومث نم ةيقب مهو ) سرلا باحصأو
 . بيعش موق مه : ةداتق لاقو , نيساي باحصأ مه : ةمركع

 . ريرج نبا هراتخاو . دودخألا باحصأ مه : ليقو

 دو : سانأل ءامسأ تناك يتلا مانصألا ءامسأ نم هيفو

 ( حون موق مانصأ يهو ) رسنو , قوعيو . ثوغيو , عاوسو

 زجرلا اذكو ( شيرق مانصأ يهو )  ةانمو ىزعلاو تاللاو
 دسحاولا باتك » يف شفخألا ركذ . ءارلامضب أرق نميف

 . لعبو , توغاطلاو . تبجلاو , منص مسا هنأ ( عمجملاو

 مسا ةكب : لابجلاو ةنكمألاو عاقبلاو دالبلا ءامسأ نم هيفو

 رعشملاو , عمبججو . نينحو , دحأو . ردبو , ةنيدملاو . ةكل
 , فاقحألاو .رجحلاو . ةكيألاو , لبابو . رصمو . مارحلا

 . فهكلاو , ( يداولا مسا ) ىوطو , يدوجملاو ء انيس روطو

 نع ريرج نبا جرخأو , ميرصلاو . درحو . مرعلاو . ميقرلاو
 وهو ) قو « كلذب ىمست نميلاب ضرأ اهنأ ريبج نب ديعس

 ةيغاطلاو ( ضرأ مسا وه )زرجلاو , ( ضرألاب طيحم لبج
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 امهاكح ) دومث اهب تكلهأ يتلا ةعقبلامسا: ليق )

 . ينامركلا

 ىلعأ وهو ) سودرفلا : ةيورخألا نكامألا ءامسأ نم هيفو
 ( ةنجلا يف ناكم ىلعأ ليق ) نويلعو ( ةئجلا يف ناكم

 يف نانيع ) مينستو « ليبسلسو ( ةئنجلا يف رهن ) رثوكلاو

 لبج ) دوعصو « ( رافكلا حاورأ ناكمل مسا ) نيجسو « ةنجلا

 ديعس يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ امك ( منهج يف

 . لئاسو « ليوو . ريعسلاو . قبومو « ماثأو « يغو ؛ اعوفرم

 ( منهج يف بج ) قلفلاو ,. ( منهج يف ةيدوأ ) قحسو

 . ( دوسأ ناخد ) مومحيو

 «قراظلاو + رهقلا وي سنسنلا» هيكاركلا امنا قطوتفو

 سانجأ ةرشع نارقلا يف هللا ىمس : مهضعب لاق ئفرغسشلاو

 , لحنلاو , بابذلاو . ضوعبلاو . ىولسلا : ريطلا نم

 , ليبابأو ,. بارغلاو , دهدهلاو « دارجلاو , توبكنعلاو

 «مكلاو

 همساو , بهل يبأ ريغ اهنم نآرقلا يف سيلف . ىنكلا امأ

 . ىزعلا دبع
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 نارقلا تادرفم

 ةعماجلا ةديرفلا ةيآلا : هب دارملاو درفم عمج : تادرفملا

 اذهبو مكح وأ ةيصو وأ قالخأ وأ ةديقع نم , اهعوضوم يناعل
 . اهريغ يف تسيل ايازمب ةدرفنم ةيآالا كلت نوكت

 هللا 0 نآرقلا يف ةيآ مظعأ : دوعسم نبا لوق : هنمو

 لدعلاب رمأي هّللا نإ 9 : ةيآمكحأو 4 مويقلا يحلا وهالإ هلإ ال

 لمعي نمف 8 : ةيآ عمجأو , * ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو
 0 هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو هرياريخ ةرذلاقثم

 : ةيآ ىجرأو . 4 هبزجي اءوس لمعي نم :  ةيأنزحأو
 . ةيآلا * مهسفنأ ىلع اوف رسأ نيذلا يدابعاي لق ط

 نيذدلانإ )م هللا باتك يف ةيآ ىجرأ : سابع نبا لاقو

 ةيآ دشأ : يملسألا ةزرب وبأ لاقو © اوماقتسا مث هللا انبر اولاق

 الإ مكديزن نلف اوقوذف  رانلا لهأ ىلع ىلاعت هللا باتك يف

 , ةرقبلا نآرقلا يف ةروس لوطأ : مهضعب لاقو # اباذع

 هيف ةيآ رصقأو , نيّدلا ةيآ هيف ةيآلوطأو , رثوكلا اهرصقأو
 :اصسر هيف ةملك نوطأو # رجفلاو )١ # ىحضلاو )»
 امهنم لك تعمج ناعيا نآرقلا يفو © هومكانيقسأف ©
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 # ... ةنمأمغلا دعب نم مكيلع لزنأ مث ١ : مجعملا فورح

 . ةيآلا © ... هّللا لوسر دمحم ل ةيآلا

 نيعضوم يف الإ زجاح الب ءاح دعب ءاح هيف سيلو

 نافاك الو # ... ىتح حربأال ٠ 4 ... ىتح حاكنلا ةدقع

 كلذك نانيغ الو # مككلسام #4 مككسانم ا الإ كلذك

 نورشعو ةثالثاهيف ةيأالو # مالسإلا ريغ غتبي نمو ظ الإ

 اتيآ الإ افقو رشع ةثالث امهيف ناتيآ الو , نيّدلا ةيآ الإ افاك

 رصعلاو الإ تاواو رشع اهيف تايأ ثالث ةروس الو , ثيراوملا

 نانثا اهيف ةيآنوسمخو ىدحإةروسالو . اهرخآ ىلإ

 . نمحرلا ةروس الإ افقو نوسمخو
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 تامهبملا تايآلا

 ركذن نحنو . ضحنا لقنلا هعجرم تامهسبملا ملع نأ ملعا

 : كلذ ىف درو ام مهأ

 مدآ : وه 4 ةفيلخ ضرألا يف لعاج ىنإ / : ىلاعت هلوق
 . ءاوح هجوزو

 . قيرش نب سدخألا : وه # هلوق كبجعي نم سانلا نمو ؛

 . بيهص : وه  هسفن يرشي نم سانلانمو

 . ىسوم : دهاجم لاق 4 هللا ملك نم مهنم )
 . دمحم : لاق 4# تاجرد مهضعب عفرو

 . ذوقاف تنب ةنح # نارمع ةأرما

 . ُهلِلَ دمحم : وه 4 ناميإلل يداني ايدانم ف

 هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخينمو )ف
 . بدنج نب ةرمض : وه # توملا

 . مشعج نب ةقارس ىنع #4 مكل راج ينإو
 . قيدصلا ركب وبأ : وه # هبحاصل لوقيذإ
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 . سيق نب دجلا : وه :# يل نذئا لوقي نم مهنمو

 . ةرصيونلا وذ : وه #4 تاقدصلا يف كزملي نم مهنمو

 . ريمح نب يشخم : وه # مكنم ةفئاط نع فعن نإ

 . بطاح نب ةبلعتث : وه * هللا دهاع نم مهنمو

 ةبابل وبأ : ةعبس مه 4 مهبونذباوفرتعا نورخآو

 , مدركو , سوأو , ماذجو « سيق نب دجو , هباحصأو

 . سادرمو

 نب ةرارمو , ةيمأ نب لاله : مه # نوجرم نورخآو
 . اوفلخ نيذلا ةثالثلا مهو ,. كلام نب بعكو . عيبرلا

 مه : ريبج نب ديعس لاق # نيئزهتسملا كانيفكانإ
  ةعمز وبأو , لئاو نب يصاعلاو , ةريغملا نب ديلولا : ةسمخ

 . ثوغي دبع نب دوسألاو , سيق نب ثراحلاو

 هللا يضر رذ يبأ نع ناخيشلا جرخأ « نامصخ ناذه
 يلعو ثراحلا نب ةديبعو ةزمح يف ةيالا هذه تلزن : لاق هنع

 . ةبتع نب ديلولاو ةبيشو ةبتعو ,. بلاط يبأ نبا

 . ليحارش تنب سيقلب : يه # مهكلمت ةأرما

 ىف رب بلغت توي ةلرخا يعي كنواج ىتلاووق
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 . تماصلا نب سوأ : وه # اهجوز

 . ةريغملا نب ديلولا : وه # اديحو تقلخ نمو ينرذ

 : نارقلا يف ماهبإلا بابسأ

 : بابسأ نآرقلا يف ماهبإللو

 : هلوقك . رخآ عضوم ىف هنايبب ءانغتسالا :اهدحأ

 عسم # : هلوق يف نيبم هنإف # مهيلع تمعنأ نيذلا طارص #

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا

 . #* نيحلاصلاو

 نكسا مدا ايانلقو 4 : هلوقك , هراهتشال نيعتي نأ: ىناثلا

 . اهريغ هل سيل هنأل (  ءاوح » لقي ملو * ةنجلا كجوزو تنأ

 , هفاطعتسا يف غلبأ نوكيل هيلع رتسلا دصق :ثلاثلا

 # ..ايندلا ةايحلا يف هلوق كبجعي نم سانلانمو ظ:وحن

 . همالسإ نسحو دعب ملسأ دقو « قيرش نب سدخألا وه , ةيآلا
 وأ 8 : وحن , ةدئاف ريبك هنييعت ىف نوكيالأ: عبارلا

 . #4 ةيرقلا نع مهلأساو 9 4 ةيرق ىلع رم يذلاك

 فالخب , صاخ ريغ هنأو . مومعلا ىلع هيبنتلا:سماخلا

 . # ارجاهم هتيبنم جرخي نمو » : وحن , نيعول ام
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 هليوأتو نآرقلا ريسفت

 هسيلإ ةجاحلانايبو

 ديبع وبأ لاقف ليوأتلاو ريسفتلا يف فلتخاو

 . ىنعمب امه : ةفئاطو

 هلامعتسا رثكأو , ليوأتلا نم معأ ريسفتلا : بغارلا لاقو

 يناعملا يف ليوأتلا لامعتسا رثكأو , اهتادرفمو ظافلألا يف

 ريسفتلاو , ةيهلإلا بتكلا يف لمعتسي ام رثكأو , لمجلاو

 . اهريغ يفو اهيف لمعتسي

 لزنملا هللا باتك هب مهفي ملع ريسفتلا : يشكرزلا لاقو

 هماكحأ جارختساو , هيناعم نايبو هِيَ دمحم هيبن ىلع

 ,وحنلاو .ةغللا ملع نم كلذ دادمتساو ءهمكحو

 , تاءارقلاو , هقفلا لوصأو , نايبلا ملعو , فيرصتتلاو

 . خوسنملاو خسانلاو لوزنلا بابسأ ةفرعمل جاتحيو

 نم ةمكحلا يتؤي 8 : ىلاعت لاق , ىفخي الف هفرش امأو

 . # اريثك اريخ ىتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي

 : لاق. « ةمكحلا يتؤي ١) : هلوق يف سابع نبا نعو"

 . ههباشتمو همكحمو , هخوسنمو هخسان . نآرقلاب ةفرعملا
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 قيرط نم ( نارقلا لئاضف ١ يف يورهلا رذ وبأ جرخأو

 أرقي يذلا : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 . اذه رعشلا دهي ىبارعألاك هريسفت نسحي الو نارقلا

 هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم هرييغو يقهيبلا جرخأو
 . ( هبئارغ اوسمتلاو نارقلا اوبرعأ 0 اعوفرم هنع

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يرابنألا نبا جرخأو

 بصح [ . ةي

 باحصأ نم لجر نع ةديرب نب هللا دبع نع ًاضيأ جرخأو

 ةيأ تبرعأ ةليل نيعبرأ ترفاس اذإ ملعأ ىنأ ول : لاق ُهْنْيَع ىبنلا

 . تلعفل هللا باتك نم

 أرق نم : رمع لاق : لاق . يبعشلا قيرط نم اضيأ جرخأو

 . ديهش رجأ هللا دنع هل ناك , هبرعأف نارقلا

 نايبلا ةدارإ , يدنع راثالا هذه ىنعم : ىطويسلالاق

 حالطصا يوحنلا مكحلا ىلع بارعإلا قالطإ نأل , ريسفتلاو

 . هملعت ىلإ نوجاتحي ال مهتقيلس ىف ناك هنألو ؛ ثداح
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 ريسفت ناسنإلا اهاطاعتي ةعانص فرشأ : يناهبصألا لاق

 امإو اهعوضوم فرشب امإ ةعانصلا فرش نأ كلذ نايب نارقلا

 . كلذ فرع اذإ . اهيلإ ةجاحلا ةدشل امإو اهضرغ فرشب

 نم امأ « ثالثلا تاهجلا نم فرشلا تزاح دق ريسفتلا ةعانصف

 عوبني وه يذلا ىلاعت هللا مالك هعوضوم نألف عوضوملا ةهج

 ربخو مكلبق امأبن هيف , ةليضف لك ندعمو , ةمكح لك
 الو « درلا ةرثك ىلع قلخيال , مكنيب اممكحو , مكدعب ام

 وه هنم ضرغلا نألف ضرغلا ةهج نم امأو . هبئاجع يضقنت

 يتلا ةيقيقحلا ةداعسلا ىلإ لوصولاو . ىقثولا ةورعلاب ماصتعالا

 وأ ينيد لامك لك نألف ةجاحلا ةدش ةهج نم امأو . ىنفت ال

 فراعملاو ةيعرشلا مولعلا ىلإ رقتفم , يلجآ وأ يلجاع يويند
 . ىلاعت هّللا باتكب ملعلا ىلع ةفقوتم يهو , ةيئيدلا

 ريسفتلا ذخام تاهمأ

 :ةعبرأ اهتاهمأ

 نكل « ملعملا زارطلا وه اذهو « هي يبنلا نع لقنلا :لوألا
 لاق اذهلو « ريثك هنإف , عوضوملاو هنم فيعضلا نم رذحلا بجي
 ,محالملاو , يزاغملا: اهل لصأ ال بتك ثالث : دمحأ

 هنأ بلاغلا نأ هدارم : هباحصأ نم نوققحملا لاقو ء ريسفتلاو
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 « ريثك كلذ نم حص دقف الإو « ةلصتم حاحص ديناسأ اهل سيل

 ريسيلا باسحلاو , ماعنألا ةيأ يف كرشلاب ملظلا ريسفتك

 اممهلاودعأو لش :هلوق يف يمرلاب ةوقلاو ,. ضرعلاب
 . # ةوق نم متعطتسا

 هررق يذلا مالكلا اذه ىلع اكردتسم يطويسلا لاق

 هنم عوفرملا لصأ لب , ًادج ليلق كلذ نم حص يذلا : يشكرزلا

 . ةلقلا ةياغ يف

 ةلزنمب مهدنع هريسفت نإف , يباحصلا لوقب ذخألا : ىناثلا

 . ( هكردتسم ) يف مكاحلا هلاق امك« هيَع يبنلا ىلإ عوفرملا

 ناسلب لزن نارقلا نإف , ةغللا قلطمب ذخألا :ثلاشلا

 , عضاوم يف دمحأ هيلع صنو , ةعامج هركذ دق اذهو , يبرع

 لجرلا هل لثمي نارقلا نع لئس هنأ هنع دايز نب لضفلا لقن نكل

 . عنملا هرهاظ : ليقف . ينبجعي ام : لاقف , رعشلا نم تيبب

 ةغللا ىضعقمب نارقلا ريسفت زاوج يف : مهضعب لاق اذهلو

 نع ةيآلا فرص ىلع لمحت ةهاركلا : ليقو . دمحأ نع ناتياور

 مالك نم ليلقلا اهيلع لدي , ةلمتحم ةجراخ ناعم ىلإ اهرهاظ

 ردابتملا نوكيو , هوحنو رعشلا يف الإ ابلاغ دجوي الو , برعلا
 . اهفالخ
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 نم بضتتقملاو مالكلا ىنعم نم ىضتقملاب ريسفتلا : عبارلا

 , سابع نبال ُهْنْيَع يبنلا هباعد يذلا وهاذهو ء عرشلا ةوق

 يذلاو . « ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا :١ لاق ثيح

 انه نمو , نآرقلا يف لجرلا هاتؤي ًامهف الإ : هلوقب يلع هانع
 ىهتنم ىلع هيأرب لك ذخأف . ةيالا ىنعم يف ةباحصلا فلتخا

 ريغ نم داهتجالاو يأرلا درجمب نآرقلا ريسفت زوجي الو , هرظن

 : لاقو # ماع هب كل سيلامافقتالو ا : ىلاعت لاق « لصأ

 سانلل نيبتل # : لاقو # نوملعت الام هللا ىلع اولوقت ت نأو 9

 يف ملكت نم » : ُهَْع لاقو , هيلإ نايبلا فاضأف # مهيلإ لزنام

 يدذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . ( أطخأ دقف باصأف هيأرب نآرقلا

 نا د ف لاقو . يئاسنلاو

 . دواد وبأ هجرخأ . ( رالا نم

 - دارأ امن إف حص نإ اذه : لوألا ثيدحلا يف يقهيبلا لاق

 امأو , هيلع ماق ليلد ريغ نم بلغي يذلا يأرلا - ملعأ هللاو

 . زئاج هب لوقلاف ناهرب هدشي يذلا

 ىلع ثيدحلا اذه ةعروتملا ضعب لمح دق : يدوراملا لاقو

 ولو , هداهتجاب نارقلا يناعم طبنتسي نأ نم عنتماو هرهاظ

 2, حيرص صن اهدهاوش ضراعي ملو دهاوشلااهتبحص
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 نارقلا ىف رظنلا نم هتفرعمباندبعت امع لودع اذهو

 نيذلاهملعل : ىلاعت لاق امك . ماكحألا طابنتساو

 ءيش ملعي مل هيلإ بهذ ام حص ولو . 4 مهنم هن وطبنتسي

 حص دإو . ائيش هللا باتك نم نورثكألا مهف املو ؛ طابنتسالاب

 جرعي ملو « هيأر درجمب نارقلا يف ملكت نم نأ هليوأتف ثيدحلا

 هتباصإو , قيرطلا أطخأ دقف , قحلا باصأو هظفل ىوس ىلع
 : ثيدحلا يفو , هل دههاش ال يأر درجم هنأ ضرغلا ذإ , قافتا

 . ( ههوجو نسحأ ىلع هولمحاف . هوجو وذ لولذ نآرقلا »

 . سابع نبا ثيدح نم هريغو ميعن وبأ هجرخأ

 : نيينعم ( لمتحي لولذ » : هلوقف

 . مهتنسلأ هب قطنت هيلماحل عيطم هنأ : امهدحأ

 ماهفأ هنع رصقت ال ىتح هيناعمل حضوم هنأ : يناثلاو

 . نيدهتجملا

 : نيينعم لمتحي ( هوجو وذ ) : هلوقو

 . ليوأتلا نم اهوجو لمتحي ام هظافلأ نم نأ : امهدحأ

 : يهاونلاو رماوألا نم اهوجو عمج دق هنأ : يناثلاو

 . ميرحتلاو ليلحتلاو ,. بيهرتلاو بيغرتلاو
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 : نيينعم لمتحي ( ههوجو نسحأ ىلع هولمحاف 0( هلوقو

 . هيناعم نسحأ ىلع لمحلا : امهدحأ

 وفعلاو . صخرلا نود مئازعلا نم هيف ام نسحأ : ىناثلاو

 طابنتسالا زاورج ىلع ةرهاظ ةلالدهيفو ماقتنالا تود

 :١ ىلاعت هللا باتك ىف داهتجالاو

 دحأ لكل زوجي له : نآرقلا ريسفت يف سائلا فلتخا دقو

 ءيش ريسفت ىطاعتي نأ دحأل زوجي ال : موق لاقف ؟ هيف ضوخلا

 هقفلاو ةلدألا ةفرعم ىف ًاعستم ًابيدأ ًاملاع ناك نإو نآرقلا نم

 نع يور ام ىلإ يهتني نأ الإ هل سيلو راثالاو رابخألاو وحنلاو

 . كلذ ىف هيَع ىبنلا

 يتلا مولعلل اعماج ناك نمل هريسفت زوجي : لاق نم مهنم و
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 : ةياحصلا ةقبط

 , ةعبرألا ءافلخلا : ةرشع ةباحصلا نم ريسفتلاب رهتشا

  تباث نب ديزو « بعك نب يبأو « سابع نباو , دوعسم نباو
 . ريبزلا نب هللا دبعو , يرعشألا ىسوم وبأو

 ؛ بلاط يبأ نب يلع مهنم هنع يور نم رثكأف ءافلخلا امأ

 مدقت كلذ يف ببسلا نأكو . دج ةرزن ةثالشلا نع ةياورلاو

 يضر ركب يبأ ةياور ةلق يف ببسلا وه كلذ نأ امك , مهتافو

 يف هنع هللا يضر ركب يبأ نع ظفحي الو , ثيدحلل هنع هللا

 ىلع امأو ٠ ةرشعلا زواحت داكت ال ادج ةليلق راثآ الإ ريسفتلا

 نب بهو نع رمعم ىور دقو , ريثكلا هنع يورف هنع هللا يضر
 وهو بطخي ايلغ تدهش": لاق . ليفطلا يبأ نع هللا دبع

 . مكتربخأ الإ ءيش نع يننولأست ال هللاوف ينولس : لوقي

 ليلبأ ملعأ انأو الإ ةيا نم ام هللاوف , هللا باتك نع ينولسو

 . لبج يف مأ لهس يف مأ , راهب مأ تلزن

 ' شايع نب ركب يبأ قيرط نم ( ةيلحلا » يف ميعن وبأ جرخأو
 هللاو : لاق ىلع نع هيبأ نع يسمحألا ناميلس نب ريصن نع
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 ىبر تإ تلرنأ نيأو ؛ تلزنأ ميف تملع دقو الإ ةيآ تلزن ام

 نع يور امث رثكأ هنع يورف هنع هللا يضر دوعسم نبا امأو

 : لاق هنأ هنع هريغو ريرج نبا جرخأ دقو « هنع هللا يضر ىلع

 نميف ملعأ انأو الإ هللا باتك نم ةيآ تلزن ام هريغ هلإ ال يذلاو

 هللا باتكب ملعأ دحأ ناكم ملعأ ولو ؛ تلرن نيأو تلزن

 3 هتيتأل اياطملا هلانت ىنم

 مث ةّنسلاو نآرقلا ملع : لاق « دوعسم نبا نع انربخأ

 + امل كلذ يتفكرون يخل

 يذلا نارقلا تامجرت وهف امهنع هللا ىضر سابع نبا امأو

 ( ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا » : ُهّنْيَع ىبنلا هل اعد

 . « ةمكحلا هتآ مهللا » : ًاضيأ هل لاقو

 . ( ةمكحلا هملع مهللا ١ : ةياور ىفو

 هللا يضر رمع نبا نع ( ةيلحلا ١ يف ميعن وبأ جرخأو

 : لاقف , سابع نب هللا دبعل ُهّنِيَع هللا لوسر اعد : لاق امهنع

 1 ( هنم رشناو هيف كراب مهللا (
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 نب هللا دبع نع دلاخ نب نمؤملا دبع قيرط نم جرخأو
 هدنعو ُهلْيَع ىبنلا ىلإ تيهتنا : لاق . سابع نبا نع ةديرب

 بشوح نب ماوعلا نع شارخ نب هللا دبع قيرط نم جرخأو
 : هنْيَع هللا لوسر يل لاق : سابع نبا لاق : لاق . دهاجم نع

 . ( تنأ نارقلا نامجرت معن 0

 هللا ىضر دوعسم نبا نع ( لئالدلا ١ يف يقهيبلا جرخأو

 . سابع نب هللا دبع نآرقلا نامجرت معن : لاق  هنع

 . هملع ةرثكل « رحبلا

 هذه ربح سابع نبا ناك : لاق« ةيفنحلا نبا نع جرخأو

 .ةمألا

 نارقلا نم ناك سابع نبا نإ لاق نسحلا نع جرخأو

 3 لوهكلا ىتف مك اذ : لوقي هنع هللا يضر رمع ناك ٠ لرزدمب
2 

 . الوقف القوا الوعس ًاناسل هل نإ

 , سابع نبا نع ريبج نب ديعس قيرط نم يراخبلا جرخأو

 /ا١



 يف دجو مهضعب نأكف . ردب خايشأ عم ينلخدي رمع ناك : لاق

 رمع لاقف ؟ هلثم ءانبأ انلو انعم اذه لخدت مل : لاقف , هسفن

 هلخدأف . موي تاذ هاعدف , متملع دق نم هنإ : هنع هللا يضر

 : لاق  مهيريل الإ ذئموي يناعد هنأ تيئر امف . مهعم

 ؟ © حشفلاو هللا رصن ءاجاذإ » ىلاعت هللا لوق يف نولوقت ام

 حقو انرصن اذإ هرفغتسنو هللا دمحن نأ انّرمأ : مهضعب لاقف

 كاذكأ : يل لاقف ايد لكيولل بصح كجم, انتيلع

 وه : تلق ؟ لوقت امف : لاق « ال : تلقف ؟ سابع نبا اي لوقت

 هللا رصن ءاجااذإ :  لاق , هل هملعأ هيَ هللا لوسر لجأ

 كبر دمحب حبسف # . كلجأ ةمالع كلذو , 4 حتفلاو

 الإ اهنم ملعأ ام : رمع لاقف #« اباوتناك هنإهرفغتساو

522207 

 : نيعباتلا ةقبط

 مهنأل , ةكم لهأ ريسفتلاب سانلا ملعأ : ةيميت نبا لاق

 ةمركعو « حابر يبأ نب ءاطعو , دهاجمك , سابع نبا باحصأ

 2 مهريغو . سواطو . ريبج نب ديعسو « سابع نبا ىلوم

 ةنيدملا لهأ ءاملعو « دوعسم نبا باحصأ ةفوكلا ىف كلذكو

 نمحرلا دبع هنبا هنع ذخأ يذلا ملسأ نب ديز لثم , ريسفتلا ىف
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 : تثوميم نب لضفلا لاق دهاجم : مهنم نيزربملا نمف

 . ةرم

 ؟ تناك فيكو

 . دهاجم ريسفتلاب مهملعأ ناك : فيصخ لاقو

 . هب كبسحف دهاجم نع ريسفتلا كءاج اذإ : يروثنلا لاقو

 يعفاشلا هريسفت ىلع دمتعي اذهلو : ةيميت نبا لاق

 . ملعلا لهأ نم امهريغو يراخبلاو

 ( هريسفت ١ ىف ىبايرفلا هدروأ ام بلاغو : ىطويسلا لاق

 . ادج ليلق هريغ وأ سابع نبا نع هيف هدروأ امو , هنع

 اوذخ : يروثلا نايفس لاق ؛« ريبج نب ديعس : مهنمو

 , ةمركعو « دهاجمو , ريبج نب ديعس نع : ةعبرأ نع ريسفتلا

 . كاحضلاو

 يبأ نب ءاطع ناك , ةعبرأ نيعباتلا ملعأ ناك : ةداتق لاقو
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 مهملعأ ريبج - نب اديعس ناكو« كسانملاب مهملعأ حابر

 ] يللا اكد ريس وهدان (يزكاط ناكر, ريس

 مارحلاو لالحلاب مهملعأ

 يقب ام : يبعشلا لاق , سابع نبا ىلوم ةمركع : مهنمو
 . ةمركع نم هللا باتكب ملعأ دحأ

 دقل : لوقي ةمركع تعمس : برح نب كامس لاقو

 . نيحوللا نيب ام ترسف

 نب ءاطعو « حابر يبأ نب ءاطعو . يرصبلا نسحلا : مهنمو
 وبأو ء يظرقلا بعك نب دمحمو . يناسارخلا ةملس يبأ

 ديزو « ةداتقو . يفوعلا ةيطعو , محازم نب كاحضلاو « ةيلاعلا

 نب عيبرلا مهيليو « كلام وبأو ؛ ينادمهلا ةرمو , ملسأ نبا

 نيرخآ يف ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو « سنأ

 نع اهوقلت مهلاوقأ بلاغو . نيرسفملا ءامدق ءالؤهف

 . ةباحصلا

 ةباحصلا لاوقأ عمجت ريسافت تفلأ ةقبطلا هذه دعب مث

 . حارجلا نب عيكوو . ةنييع نب نايفس ريسفتك . نيعباتلاو

 نب مداو , قازرلا دبعو , نوراه نب ديزيو , جاجحلا نب ةبعشو
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 نب دبعو « ةدابع نب حورو « هيوهار نب قاحسإو . سايإ يبأ
 . نيرخاو « ةبيش يبأ نب ركب يبأو « دينسو , ديمح

 ريسافتلا لجأ هباتكو . يربطلا ريرج نبا مهدعبو
 نباو . مكاحلاو , هجام نباو , متاح يبأ نبا مث , اهمظعأو

 اهلكو , نيرخا يف رذنملا نباو , نابح نب خيشلا وبأو , هيودرم
 كلذ ريغ اهيف سيلو , مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ ةدنسم

 اهضعب حيجرتو لاوقألا هيجوتل ضرعتي هنإف , ريرج نبا الإ

 . كلذب اهقوفي وهف « طابنتسالاو . بارعإلاو . ضعب ىلع

 اولقنو . ديناسألا اورصتخاف , قئالخ ريسفتلا يف فلأ مث

 حيحصلا سبتلاو ,. ليخدلا انه نم لخدف . ءارعب لاوقألا

 رطخي نمو « هدروي لوف هل حنسي نم لك راص مث . ليلعلاب
 نأ ًاًناظ , هدعب ءيجي نم هنع كلذ لقني مث ؛ ةهدمتعي ءيش هلابب

  حلاصلا فلسلا نع درو ام ريرحت ىلإ تفتلم ريغ . ًالصأ هل

 . ريسفتلا يف مهيلإ عجري نمو

 مهنم لك ناكف ؛ مولع يف اوعرب موق كلذ دعب فنص مث

 هارت يوحنلاف « هيلع بلغي يذلا نفلا ىلع هريسفت يف رصعقي

 لقنو , هيف ةلمتحملا هجوألا ريفكتو بارعإلا الإ مه هل سيل
 , جاجزلاك . هتايفالخو هعورفو هلئاسمو وحنلا دعاوق
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 . ( رهنلاو رحبلا » يف نايح يبأو « طيسبلا ١ يف يدحاولاو

 رابخإلاو اهءافيتساو صصقلا الإ لغش هل سيل يرابخألاو

 . يبلعثلاك , ةلطاب وأ ةحيحص تناك ءاوس ,. فلس نمع

 تاهمأ ىلإ ةراهطلا باب نم هقفلا هيف درسي داكي هيقفلاو

 ال يتلا ةيهقفلا عورفلا ةلدأ ةماقإ ىلإ درطعسا امبرو « دالوألا

 . يبطرقلاك , نيفلاخملا ةلدأ نع باوجلاو . ةيآلاب اهل قلعت

 دق نيدلا رخف مامإلا ًاصوصخ « ةيلقعلا مولعلا بحاصو

 نم جرخو , اههبشو ةفسالفلاو ءامكحلا لاوقأب هريسفت الم

 ةقباطم مدع نم بجعلا رظانلا يضقي ىتح . ءيش ىلإ ءيش

 مامإلاعمج : (رحبلا» يف نايح وبأ لاق « ةيآللل دروملا

 يف اهب ةجاح ال ةليوط ةريثك ءايشأ ( هريسفت» يف يزارلا

 ءيش لك هيف : ءاملعلا ضعب لاق كلذلو . ريسفتلا ملع

 ء يسفتلا الإ

 ىلع اهتيوستو تايآلا فيرحت الإ دصق هل سيل عدتبملاو

 ديعب نم ةدراش هل حال ىتم هنإ ثيحب , دسافلاهبهذم

 لاق . هيلإ عراس لاجم ىندأ هيف هل ًاعضوم دجو وأ , اهصنتقا

 نم شيقانملاب ًالازتعا « فاشكلا ١ نم تجرختسا : ينيقلبلا

 ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نمف ل ريسفت يف ىلاعت هلوق
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 مدع ىلإ هب راشأ . ةنجلا لوخد نم مظعأزوف يأو 4 زافدقف
 . ةيؤرلا

 , هيلإ دشرت ريسافتلا يأف : تلق نإف : يطويسلا لاق

 نب رفعج ىبأ مامإلا ريسفت : تلق؟ هيلع لوعي نأ رظانلا رمأتو

 فلؤي مل هنأ ىلع نوربتعملا ءاملعلا عمجأ يذلا يربطلا ريرج

 ريسفتلا يف ريرج نبا باتك : ( هبيذهت ١ يف يوونلا لاق

 : ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
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 4 ينإ ٍِ

 تاءارقلا همنا
 ا

ا توبنلا بسحب تاءارقلا عاونأ
 

 ايم 17
 ا ا 1 12 2ذ 2 ز 2 1 12 212 12 2 ةمهم تك

 وو «

 0 00 هبيرغ ةفرعم ىف ةدعاق

 0 ل برعلا ةغل ريغب هيف عقو ام



 ةحفصلا عوضوملا

 0 ريكدتلاو فيرعتلاب قلعتت ةدعاف

 هاه يي سا يرسم ساروا ناب ريكدتلاو فيرعتلا يف ىرخأ ةدعاق

 هلأ سوس نأ ةيوعاجلاف يويساس باب وو عمجلاو دارفإلا يف ةدعاق

 1 رئاظنلاو هوجولا

 وا واو وو عموم موو ومال با جاكم اساسا هبارعإ ةفرعم

 ا ل نحللا نم نآرقلا ظفح

 ا ل هباشتملاو مكحملا

 0 ا ا سوس سس اا جمس نا هرخؤمو همدقم يف ةدعاف

 ا صاخلاو ماعلا

 ا لب بى ا يوسوس هنيبمو هلمجم يف ةدعاق

 001 ز ] ] ز]ز ز]ز ]ز]ز]1]1ذ1511 0 هخوسنمو هخسان ىف ةدعاف

 00 ضقانتلاو فالتخالا مهومو هلكشم يف ةدعاق
 ا هديقمو هقلطم يف ةدعاق

 ا هموهفمو هقوطنم يف ةدعاق

 ١ ا متم هتابطاخم هوجو يف ةدعاف

 او حس سوو ا دا نسا هايم هزاجمو هتقيقح يف ةدعاق

 ا صاصتخالاو رصحلا يف ةدعاق

 0000 00 بانطإلاو زاجيإلا يف ةدعاف

 تي ب ب ب هتاراعتساو ههيبشت يف ةدعاق



 ةحفصلا عوضوملا

 10 ا هضيرعتو هتيانك يف ةدعاق

 1011 ال را اللا حرا لاقامة 0 طجو وعنا نارقلا يف ءاشنإلاو ربخلا

 ا و وم روسلاو تايآلا ةبسانم

 0 نارقلا زاجعإ

 00 ل يي ناهيبنت

 ١س نارقلا نم ةطبنتسملا مولعلاب ءاملعلا ةيانع

 0 ااا ا ا ا اا لاثمألا

 10 يم يب ةينارقلا ظافلألا نم لاثمألا

 11 و ل ل ا رم نارقلا يف مسقلا

 ه1 د ولسا او يدق ا نارقلا لدج يف ةدعاق

 11116 هع ا باقلألاو ىنكلاو ءامسألا نم نآرقلا يف عقو ام

 11#10101]1#1]371]1']1]]]]00111 0 نارقلا تادرفم

 1 ماو سس اج يبحر تامهبملا تايآلا

 ا و وبس هيلإ ةجاحلا نايبو هليوأتو نآرقلا ريسفت

 ا اا ريسفتلا ذخام تاهمأ

 1 ا يبي نيرسفملا تاقبط

 ا تاعوضوملا سرهف

 ١ق
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